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คณะพยาบาลศาสตร
Admission Requirements

Required Documents for Application

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
Applicants must have successfully completed
High School (Matthayom 6) majoring in
Science and Maths.
2. มีความรูดานภาษาอังกฤษดี
Satisfactory English proficiency
3. ความสูงไมต่ำกวา 155 cm. น้ำหนักมากกวา 40 kg.
Must be no less than 155 cm. tall and weigh
over 40 kg.
4. มีบุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ไมเปนผูที่มีตาบอดสี
หรือโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
Must be of good moral character and
psychological capacity, and no contagious
diseases

1. ใบสมัครพรอมคาสมัคร
Completed Application Form and Fees
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
Certified True Copy of Official Transcript of
Records
3. สำเนาบัตรประชาชน
Certified True Copy of National ID Card
4. รูปถายหนาตรง 2 นิ้ว
Recently taken 2” x 2” photographs
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
Certified True Copy of Name Change
Certificate (if any)
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อาจารยวิภา เพ็งเสงี่ยม
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ

ประสบการณดานการบริหาร และจัดการศึกษาพยาบาล ในสถาบัน
การศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มากกวา 30 ป เปนที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการในตางประเทศ
ปฏิบัติงานในโรงงาน โรงเรียน และสถานบริการ สุขภาพทุกระดับ
ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพในสถานพยาบาล คลินิก
และเม็ดดิคัลสปา
ปฏิบัติงานดูแลผูปวย และเฝาไขพิเศษ
ศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ โดยรวมโครงการความรวมมือ
กับ Waiariki Institute of Technology ประเทศนิวซีแลนด

ขอมูลหลักสูตร
ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
Faculty of Nursing Science (B.N.S.)
หลักสูตร 2 ภาษา

Career Path and Further Study
Professional Licensed Nurses in government or private
hospitals
Duty Nurses in factories, schools, and public health centers
among others
Operate a private-owned health institution, clinic, or
medical spa
Further study locally or abroad through our academic
collaboration with Waiariki Institute of Technology,
New Zealand

ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ป
ทั้งภาคปกติและภาคฤดูรอน
ศึกษาตลอดหลักสูตร 144 หนวยกิต

ขอมูลการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ป ภายใตการกำกับดูแลของสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย และสำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนสาขาวิชาชีพที่มุงเนน ใหนักศึกษาเรียนรูวิชาการพยาบาลผูปวยในสาขาตาง ๆ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ สอนโดยอาจารยพยาบาลที่มีประสบการณสูงดานวิชาชีพการพยาบาล
สาขาตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน มีหองปฎิบัติการทางวิชาชีพที่ทันสมัย รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติที่มี
คุณภาพ เพื่อใหบณ
ั ฑิตสาขาพยาบาลศาสตรมีความรอบรู มีทักษะและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล มีศักยภาพ
การพยาบาลในระดับสากล ซึ่งเปนที่ตองการอยางสูงจากองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ

พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหมีความเชี่ยวชาญโดย
คณาจารยชาวตางชาติ
โครงการพัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมและโครงการพิเศษที่
หลากหลาย เชนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
รวมใหบริการวิชาการแกสังคมดานพัฒนาสุขอนามัย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

Program Information
This Bilingual Program, under the supervision of the Nursing Council of Thailand and the Office of the

Extra-Curricular Activities

Higher Education Commission, emphasizes on producing nurses who are highly-skilled and vastly-

English proficiency administered by foreign lecturers

knowledgeable on patient care and clinical processes. Students are trained in modern clinical rooms, as well

Various activities and special projects for personal

as, renowned hospitals for actual practice.

development
Providing health care and other community services

