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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ระเบียบการรับบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับบุคคลเข้า อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นหลักสูตรของสภาการพยาบาล ระยะ เวลาการ
ฝึกอบรม ๑ ปี (๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคฤดูร้อน) ผู้ทสี่ าเร็จการอบรมสามารถทางานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑. คุณสมบัติสาคัญของผู้สมัคร
๑) เพศชายหรือเพศหญิง อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป นับถึงวันรับสมัคร
๒) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., ปวศ. หรือ
ระดับปริญญา) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๓) ส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพไร้ความสามารถ มีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการอบรม
๕) เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและผลการตรวจไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดสุรา ยาเสพติดให้โทษหรือโรค
ที่แพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๗) ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
**กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล**

๒. เอกสารประกอบการสมัคร
๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
๒) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๓) สาเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๕) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : สาเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
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๓. การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ ๓ ช่องทางตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครกรอกใบสมัครที่ดาว์นโหลดได้จาก
http://www.vu.ac.th พร้อมเอกสารการสมัครยื่นด้วยตนเอง ส่ง สานักบริหารสื่อสารการตลาด

ถ.

มิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๒๐๓๗๗๘–๘๔ ต่อ ๑๒๕ และ
ชาระเงินค่าสมัครเข้าสอบและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบเป็นเงิน ๗๐๐ บาท หรือ
๒) สมัครทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๑ ให้ผสู้ มัครกรอกใบสมัครที่ดาว์นโหลดได้จาก http : // www.vu.ac.th
๒.๒ ส่งค่าสมัครเข้าสอบและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบเป็นเงิน ๗๐๐ บาท โดย
๑) ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ปณ.สวนหม่อน หรือ
๒) โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ชื่อ บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่
บัญชี ๓๐๖–๑–๖๐๑๑๔-๗ หรือ
๓) โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนมิตรภาพ ชื่อ บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่
บัญชี ๒๐๐-๒-๔๘๘๓๙-๙
๒.๓ ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัครพร้อมด้วยสาเนาใบโอนเงินไปที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่
๘๔ ม. ๔ ถ. มิตรภาพ–หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๓) สมัครทาง On line
๓.๑ ผูส้ มัครกรอกใบสมัครที่เปิดได้จาก http : // www.vu.ac.th แล้ว submit ได้เลย
๓.๒ ส่งค่าสมัครเข้าสอบและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบเป็นเงิน ๗๐๐ บาท โดย
๑) ส่งธนาณัติ สั่งจ่ายนางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ปณ. สวนหม่อน หรือ
๒) โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เลขที่บัญชี ๓๐๖ – ๑ – ๖๐๑๑๔ - ๗ หรือ
๓) โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนมิตรภาพชื่อ บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่
บัญชี ๒๐๐ – ๒ – ๔๘๘๓ - ๙
๓.๓ ให้ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมด้วยสาเนาใบโอนเงินไปที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถ.
มิตรภาพ–หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
**ผู้สมัครต้องนาบัตรประชาชน หลักฐานการโอนเงินมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ**
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผังสอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สามารถดูได้ที่ http:// www.vu.ac.th หรือ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าสานักงานคณบดี ชั้นล่างของคณะพยาบาลศาสตร์

๕. วัน เวลา และวิชาที่สอบ
วันที่

เวลา

วิชา
วิทยาศาสตร์

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สามารถดูได้ที่ http:// www.vu.ac.th หรือ ทีบ่ อร์ด
ประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าสานักงานคณบดี ชั้น ๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์

๗. สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นหลักฐานการตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้สอบผ่านจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนก่อน และนาผลการตรวจมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ประกาศรายชื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
*** สามารถดูได้ที่ http:// www.vu.ac.th หรือทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสานักงานคณบดี ชั้น ๑
ของคณะพยาบาลศาสตร์

๙. การรายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และชาระ
ค่าธรรมเนียมการอบรมระหว่างวันที่ ๑๓–๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวใน
วันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท
** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดติดต่อสอบถามได้ที่
๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ ถ. มิตรภาพ-หนองคาย
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร ๐๔๔ - ๒๐๓๗๗๘–๘๔ ต่อ ๒๒๘ ,
เว็ปไซต์ nursing.vu.ac.th
๒) ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โทร ๐๔๔ - ๒๐๓๗๗๘–๘๔ ต่อ ๑๒๕, เว็ปไซต์ www.vu.ac.th

สรุปกาหนดการรับผู้รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
กิจกรรม
รับสมัคร

วัน/เวลา
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สอบข้อเขียน

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นหลักฐานการตรวจร่างกาย

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

รายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดภาคปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การรับสมัคร
สามารถสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
1) ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครกรอกใบสมัครที่สามารถดาว์นโหลดจาก
http://www.vu.ac.th พร้อมนาเอกสารการสมัครยื่นด้วย
ตนเอง ที่สานักบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัย วงษ์
ชวลิตกุล และ ชาระเงิน 700 บาท ที่ฝ่ายการเงิน

“ คุณคือคนสำค ัญในทีม ”

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตก ุล
รับสมัครเรียน
หลักสูตร

2) สมัครทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร) มีขั้นตอน คือ
2.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัครที่ดาว์นโหลดได้จาก
http://www.vu.ac.th
2.2 ส่งค่าสมัครเข้าสอบและค่าธรรมเนียมในการจัด
สอบเป็นเงิน 700 บาท โดยชาระได้ 3 ทาง คือ
1) ส่งธนาณัติ สัง่ จ่าย นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
ปณ. สวนหม่อน จ.นครราชสีมา หรือ
2) โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ถนน
มิตรภาพ ชื่อ บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เลขที่บัญชี 306–1– 60114 -7 หรือ
3) โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาถนน
มิตรภาพ ชื่อ บัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เลขที่บัญชี 200-2 - 48839 - 9
4) ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร พร้อมด้วยสาเนา ใบ
โอนเงินไปที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่ 84 ม.4
ถ. มิตรภาพ–หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล
ประจำปีกำรศึกษำ 2560

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2559 - 28 พฤษภำคม 2560

3) สมัครทาง On line
3.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัครที่เปิดได้จาก
http://www.vu.ac.th แล้ว submit ได้เลย
3.2 ส่งค่าสมัครเข้าสอบเป็นเงิน 700 บาท ขั้นตอน
เหมือนการสมัครทางไปรษณีย์
กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สอบข้อเขียน 4 วิชา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

กาหนดการ

1 ธันวาคม 2559 – 28 พฤษภาคม 2560
29

พฤษภาคม 2560

31

พฤษภาคม 2560

5

มิถุนายน

2560

8

มิถุนายน

2560

12

มิถุนายน

2560

13-16 มิถุนายน

2560

19

มิถุนายน

2560

สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นหลักฐานการตรวจร่างกาย

*ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 55,000 บาท*

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ปี ก ำรศึ ก ษำ2560
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรม
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
โดยเปิดรับจานวน 100 คน ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี
(2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคฤดูร้อน) ผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถทางานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

รายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดภาคปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
**ผู้สมัครต้องนาบัตรประชาชน และ หลักฐานการ
โอน เงินมาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ**

วิชำที่สอบ
1. วิชาภาษาไทย

2. วิชาภาษาอังกฤษ

3. วิชาวิทยาศาสตร์ 4. วิชาคณิตศาสตร์

ติดต่อสอบถำม ได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เลขที่ 84 หมู่ 4

ถ. มิตรภาพ-หนองคาย

ต. บ้านเกาะ อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-203778-84 ต่อ 228 , 125

คุณสมบัติสาคัญของผูส
้ มัคร

1) เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 16 ปี ขึ้นไปนับถึงวันรับ
สมัคร
2) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., ปวศ. หรือระดับ
ปริญญา) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่ทุพพลภาพ
ไร้ความสามารถ มีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการอบรม
5) เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและผลการตรวจไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่ติดสุรา ยาเสพติดให้โทษหรือโรค
ที่แพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
7) ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
2) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
3) สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
5) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ทาง
ราชการออกให้ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : สาเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง

