-สำเนำปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล
ในสถำนพยำบำลที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา
-

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

1 ธ.ค. 2564 - 20 ม.ค.
2565

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)

1 ธ.ค. 2564 - 21 ม.ค. ตำมเวลำเปิดทำกำร
2565
ของหน่วยงำน

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน)
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
ทำกำร

-

26 ม.ค. 2565

16.00 น.

29-30 ม.ค. 2565

09.00 น.

- http://regservice.buu.ac.th
11 ก.พ. 2565
- http://e-admission.buu.ac.th
16-17 ก.พ. 2565
http://smartreg.buu.ac.th
22 - 24 มิ.ย. 2565

16.00 น.

25 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ - ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
- ผู้สมัครต้องเป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และสำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วย
พยำบำล ของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ หรือปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ในสถำนพยำบำลที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
- สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หมำยเลข 038-102886
และงำนรับเข้ำศึกษำ โทร. 038-102643 และ 038-102721

- ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79

-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1090 / 2564
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล
จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล
ในสถำนพยำบำลที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
------------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2565 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยจะรับบุคคลที่สำเร็จ
กำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพยำบำลศำสตร์
จึงประกำศกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ไม่เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำนอกระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (กศน.)) และ
2. สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ หรือ สถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลอื่น ๆ
3. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
4. เป็นผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล ในสถำนประกอบกำรพยำบำลสังกัดรัฐบำลและเอกชน
ที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนในตำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
5. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
6. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
7. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 2.75
8. มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์ ซึง่
มีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร ดังมีข้อห้ำมต่อไปนี้
8.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
8.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe
neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะบุคลิกภำพต่อต้ำนสังคม (antisocial personality)
หรือภำวะบุคลิกภำพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (borderline personality disorder) รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์
8.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
8.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
8.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้ว
อย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
8.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพ
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม

-28.4.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพ
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
8.4.4 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
8.4.5 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
8.4.6 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
8.4.6 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติ
ทำงประสำทและกำรได้ยิน (Sensorineural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
8.4.7 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.4.8 สำยตำต่ำกว่ำ 6/12 ทั้ง 2 ข้ำง
8.4.9 สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ำกว่ำ 6/24
8.4.10 ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
8.4.11 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
เงื่อนไข ผู้สมัครที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม ในกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้นำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ

2. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
1) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565
3) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
3.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 –
21 มกรำคม พ.ศ. 2565 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกรำคม
พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงินแล้ว 3 วันทำกำร
4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

5. สาขาวิชา จานวนรับ และจานวนประกาศสัมภาษณ์
รหัสสาขา

สาขาวิชา

10190104111701A0H0005 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

พย.บ.

2

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

7. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ. 2565
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมหลักฐำนดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน มัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
(3) ใบแสดงผลกำรเรียนในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือจำกสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลอื่น ๆ
(4) บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
(5) สำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
(6) สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย
ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่ำงด้ำว)
(7) ใบรับรองกำรเป็นบุคลำกรของหน่วยงำนต้นสังกัดสถำนพยำบำลภำครัฐหรือภำคเอกชน

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
9.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะ และสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
9.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำลในสถำนประกอบกำร
พยำบำลที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วืชำชีพ หรือมีประสบกำรณ์กำรทำงำนในตำแหน่งไม่ถึง 1 ปี ถือว่ำ
ไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
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12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

