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ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  
จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ  2562 

 

หมำยเหตุ -  ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
-  ผู้สมัครต้องผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล ของคณะพยำบำลศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยบูรพำ เท่ำนั้น 

  -  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท  

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลำ 
ดาวนโ์หลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th 1 – 15 ธ.ค. 2561 - 

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

1 – 15 ธ.ค. 2561 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

1 – 16 ธ.ค. 2561 
ตามเวลาเปิดท าการ
ของธนาคารและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน 3 วัน
ท าการ 

- 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

15 ม.ค. 2562 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 20 ม.ค. 2562 09.00 น. 

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

5 ก.พ. 2562 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 11 ก.พ. 2562 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่    2515    / 2561 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  
จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------------- 

  
 ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายจะรับบุคคล 
ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษานอกโรงเรียน) 

2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.75 และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 และทุกรายวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
  4. ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง  ไม่มีความพิการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ   
เพ่ือประโยชน์ในการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้
การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ  ดังต่อไปนี้ 

     4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     4.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสาทรุนแรง (severe 

neurosis)  หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ antisocial  personality  หรือ  borderline  
personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 

     4.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ 
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

     4.4 โรคไม่ติดต่อ  หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
4.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้ว 

อย่างน้อย  3  ปี  โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 
4.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร  และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม 
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4.4.3  โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 
ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

4.4.4  ภาวะไตวายเรื้อรัง 
4.4.5  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

     4.4.6 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
      4.4.6 หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของการได้ยินสูงกว่า  40  dB)  จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน  (sensorincural  hearing  loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 
     4.4.7 ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

4.4.8  สายตาต่ ากว่า  6/12  ทั้ง  2  ข้าง 
4.4.9  สายตาข้างใดข้างหนึ่งต่ ากว่า  6/24   
4.4.10  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

      4.4.11  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 

สอบสัมภาษณ์  โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 
เงื่อนไข  ผู้สมัครที่เข้าโครงการจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 

โดยต้องไม่ขัดกับการเป็นผู้น าหรือแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
 
2.  กำรรับสมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  และท่ีท าการไปรษณีย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือแม้เข้าศึกษาแล้ว 
จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
  3.2 ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระเงิน ธนาคารกรุงไทย และท่ีท าการไปรษณีย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
  3.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
หมำยเหตุ   - ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

http://regservice.buu.ac.th/
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4.  สำขำวิชำ จ ำนวนรับ และจ ำนวนประกำศสัมภำษณ์  
รหัสสำขำ สำขำวิชำ ชื่อปริญญำ จ ำนวนรับ 

01901300111 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 4 
 

5.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

6.  กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  
6.1 มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ในวันที่ 20 มกราคม 

พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต   
  (2)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
  (3)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
  (5)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  
  (6)  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (7)  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับบุคคลต่างด้าว) 
 6.2  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ต้องมาตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะที่ต้องตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
จังหวัดชลบุรี เท่านั้น ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 
7.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

8.2  ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

8.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (8.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไมส่ าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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9.  กำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ   
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป  
 
   ประกาศ ณ วันที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรานนท์) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

             ส าเนาถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินาค 
    (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
           นักวิชาการศึกษา 

 
 


