ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะ
ในกำรปฏิ บั ติ ก ำรดู แ ลขั้ น พื้ น ฐำนในขอบเขตควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ของผู้ช่วยพยำบำล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลมนุ ษ ย์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นกำรดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ผู้รับบริกำร มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

อำจำรย์ผู้สอน
 ภำคทฤษฎี และภำคทดลอง สอนโดย คณำจำรย์
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง
 ภำคปฏิบัติ สอนโดย พยำบำลวิชำชีพ อำจำรย์พี่เลี้ยง
โรงพยำบำลตรัง / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ในเขตจังหวัดตรัง / ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำล
นครตรัง / ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองตรัง / ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนำเด็กวัยก่อนเรียน วพบ.ตรัง

นักศึกษาที่เข้าเรียนสังกัด/หน่วยงาน
ภาครัฐหรือไม่มีทุนสนับสนุน
วพบ. ตรัง สนับสนุนทุนการศึกษาทุกคน

ติ ดต่อรายละเอียด
 อ.โสภิต สุวรรณเวลำ (ประธำนหลักสูตรประกำศนียบัตร
ผู้ช่วยพยำบำล)
โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 257, 081-7285848
 อ.นิตยำ ชีพประสพ (อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 119, 083-9690421
 น.ส. อรวรรณ หมื่นละม้ำย (เจ้ำหน้ำที่ประจำหลักสูตรฯ )
โทรศัพท์ 075-211298 ต่อ 147 , 087-2831689
โทรสำร 075-211298-121
http : www.bcnt.ac.th // FB : หลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล วพบ.ตรัง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎำคม 2563
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎำคม 2563
วันเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 16.00 น.
วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ 09.00 – 16.00 น.
ค่าสมัครคนละ 200 บาท
สมัครทำงไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กรกฎำคม 2563
(ยึดวันประทับตรำไปรษณีย์)
*ท่ำนสำมำรถมำรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันสอบคัดเลือก
ที่อยู่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง (หลักสูตรผู้ช่วย
พยำบำล) 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

จัดกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตร
ผู้ช่วยพยำบำล เรียน (1 ปี)
รุ่นที่ 13
3 สิงหำคม 2563 – 3 สิงหำคม 2564
(เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 08.00 - 16.00 น.)

นักศึกษาที่เข้าเรียนสังกัด/หน่วยงาน
ภาครัฐหรือไม่มีทุนสนับสนุน
วพบ. ตรัง สนับสนุนทุนการศึกษาทุกคน

ใบสมัคร

หลักสูตรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ และได้รับกำร
รับรองจำกสภำกำรพยำบำล พร้อ มทั้ง ได้รับ
ประกำศนี ย บั ต รรั บ รองคุณ วุ ฒิ จำกวิ ท ยำลั ย
พยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง

หลักการและเหตุผล
ผู้ช่วยพยำบำลเป็นบุคลำกรหนึ่งในทีมสุขภำพที่
สำมำรถช่วยเหลือพยำบำลในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
ขั้นพื้น ฐำน ที่ไม่ซับซ้อน ไม่รุ นแรง หรือ ในระยะที่ไ ม่
อันตรำย ซึ่งจะช่วยลดภำระงำนของพยำบำลประจำ
หอผู้ ป่ ว ยได้ในบำงกิ จกรรม ท ำให้พ ยำบำลวิ ช ำชี พ มี
เวลำที่จะสำมำรถให้กำรบริกำรพยำบำลแก่ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำซับซ้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น กำรเตรี ย มบุ ค ลำกรที่ จ ะไปเป็ น ผู้ ช่ ว ย
พยำบำลจำเป็นต้องให้มีควำมรู้ในศำสตร์ทั่วไป ควำมรู้
เบื้องต้นทำงกำรพยำบำล เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจ
ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลเบื้ อ งต้ น ภำยใต้ ร ะเบี ย บกระทรวง
สำธำรณสุ ข ว่ ำ ด้ว ยบุ ค คลซึ่ ง ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยใน
สถำนพยำบำล ในควำมควบคุมของ ผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ หรือกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ อีกทั้งจะต้อง มีเจตคติที่ดีในกำรดูแลผู้ป่วย
รวมทั้ ง มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีเมตตำและเป็นพลเมืองดี

สถานที่เรียน
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ตรัง
ณ ห้องเรียน 123 อาคารเรียน 1 ชั้น 2
 โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ในเขตจังหวัดตรัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือวุฒิ
กำรศึกษำนอกโรงเรียน หรือเทียบเท่ำตำมหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง
2. เป็นหญิงหรือชำย มีสัญชำติไทย อำยุไม่ต่ำกว่ำ 16 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ
40 กิโลกรัม
4. มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
ไม่ติดสำรเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุรำเรื้อรัง และไม่มีควำม
พิกำรหรือผิดปกติ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและอำชีพ
5. มีประวัติควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหำย ไม่เคยต้อง
โทษในคดีอำญำ
6. มีเจตคติที่ดีต่อกำรช่วยเหลือผู้อื่น และมีบุคลิกภำพเหมำะสม
กับอำชีพ

การตรวจสอบหมายเลขประจาตัวผู้สอบ
ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจำตัวผู้เข้ำสอบ
ได้ทำงอินเตอร์เน็ต http:www.bcnt.ac.th
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม 2563

การกาหนดสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 2563
09.00-16.00 น. ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง
ตำรำงสอบ

เวลำ 09.00 – 11.00น. - สอบวัดควำมรู้
เวลำ 13.00 – 16.00น. - สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลสอบ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 2563
ทำงอินเตอร์เน็ต http : www.bcnt.ac.th

หลักฐานการสมัคร
 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ชุดสุภำพ
ขนำด 1 นิ้ว 2 รูป
 สำเนำใบรับรองวุฒิกำรศึกษำ 1 ชุด
 สำเนำใบแสดงผลกำรเรียน 1 ชุด
 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน
อย่ำงละ 1 ชุด
 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น
(มีอำยุไม่เกิน 1 เดือนจนถึงวันสมัครสอบ) 1 ชุด
 หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ทะเบียน
สมรส ใบผ่ำนเกณฑ์ทหำร (ถ้ำมี)

หมำยเหตุ
- กรณีเป็นโควตำต้นสังกัด ให้สิทธิ์ต้นสังกัดในกำร
คัดเลือกแล้วส่งรำยชื่อให้วิทยำลัยดำเนินกำรต่อไป
- กรณีไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว
จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์

