
 

ประกาศ ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร �

เร ��อง     ขยายเวลาการรบัสมัครบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร

นานาชาติ) ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๖

....................................

ตามประกาศว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร � ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เร ��อง การรบัสมัครบุคคล

เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๖ ลงประกาศ ณ วนัที� 

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ�งได้กําหนดระยะเวลาการรบัสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ระหวา่งวนัที� ๓ - ๒๘  ตุลาคม

๒๕๖๕ นั�น

การนี� เพื�อเป�ดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สนใจ ที�มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร � จงึขยายเวลาการรบัสมัคร

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) ดังรายละเอียดต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

 

จาํนวน ๓๐ คน โดยรบัเข้าศึกษาด้วยว �ธรีบัตรงอิสระ พิจารณาตามความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

        ๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

๒.๑.๑ สําเรจ็การศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ สายว �ทยาศาสตร ์มีคะแนนเฉลี�ยสะสม ไม่ต�ากวา่ ๒.๕๐

๒.๑.๒ มีความประพฤติเร �ยบรอ้ย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที�เป�นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ในว �ชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง

 

        ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ ความสูงไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ เซนติเมตร และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน     ๒๗     กิโลกรมั

ต่อตารางเมตร

๒.๒.๒ ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที�ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร � ประกาศ

กําหนด และผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ�ง ดังนี�

 

TOEFL

IELTS CU-TEP

TU-GET

 Paper - based 
 Computer - 

based 

 Internet - 

based 
 Paper - based 

 Computer - 

based 

 

๕๐๐ ขึ�นไป

 

๑๗๓ ขึ�นไป ๖๔ ขึ�นไป   ๕.๐ ขึ�นไป     ๖๐ ขึ�นไป   ๕๐๐ ขึ�นไป ๖๐ ขึ�นไป

 



                        ๑. กรณีเจา้ของภาษาอังกฤษ และมาจากประเทศที�ใชภ้าษาอังกฤษเป�นภาษาราชการ ได้รบัข้อ

ยกเวน้การทดสอบภาษาอังกฤษ

                        ๒. กรณีอื�นใดที�ไม่เป�นไปตามเกณฑ ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราช

กุมาร � ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

๓. การรบัสมัคร

         

            รบัเข้าศึกษาด้วยว �ธ ีรบัตรงอิสระ พิจารณาตามความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธี

การสมัคร และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต รบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์ https://nurseinter.cra.ac.th

         

        ๓.๑ กําหนดการรบัสมัคร

 

การรบัสมัคร วนัที�

ประกาศรบัสมัคร วนัที� ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕ ถึงวนัที� ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ วนัที� ๗ เมษายน ๒๕๖๖

สอบสัมภาษณ์/สัมภาษณ์ online วนัที� ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก วนัที� ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

        ๓.๒ ว �ธกีารรบัสมัคร

 

            ๓.๒.๑ สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://nurseinter.cra.ac.th โดยกรอกข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ     

เมื�อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจงึบันทกึการสมัคร (หลังบันทกึการสมัครจะไม่สามารถแก้ไข

ข้อมูลใดๆ ได้) พรอ้มทั�งแนบไฟล์เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (ขนาดไม่เกิน ๑ MB) ประกอบการสมัคร โดย

รายละเอียดดังต่อไปนี�

๓.๒.๑.๑ สําเนาใบรบัรองการสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาป�ที� ๖ หร �อ

Grad ๑๒   ภาษาไทยหร �อภาษาอังกฤษ หร �อเทยีบเทา่กับต่างประเทศ (หากไม่ใชภ่าษาอังกฤษ โปรดส่งเอกสาร

ต้นฉบับพรอ้มคําแปลภาษาอังกฤษอย่างเป�นทางการ)

๓.๒.๑.๒ สําเนาใบรบัรองผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป�นทางการทั�งภาษาไทย

หร �อภาษาอังกฤษ หร �อเทยีบเทา่กับต่างประเทศ (หากไม่ใชภ่าษาอังกฤษ โปรดส่งเอกสารต้นฉบับพรอ้มคําแปล

ภาษาอังกฤษอย่างเป�นทางการ)

๓.๒.๑.๓ หนังสือรบัรองความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป�นทางการ (ถ้ามี)

๓.๒.๑.๔ สําหรบัคนไทย: สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

๓.๒.๑.๕ สําหรบัต่างชาติ: สําเนาหนังสือเดินทาง หร �อสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน พรอ้ม คําแปล

ภาษาอังกฤษอย่างเป�นทางการ

๓.๒.๑.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ�ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรงเต็มหน้า ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา ถ่าย

ไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg หร �อ .png โดยมีความกวา้ง ๑๘๐-๕๐๐ พิกเซล ความสูง ๒๐๐-๖๐๐

พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๖๐๐ KB

             ๓.๒.๒ สั�งพิมพ์เอกสารจากระบบรบัสมัครภายในระยะเวลาที�กําหนด ดังนี�

๓.๒.๒.๑ ใบสมัคร  

๓.๒.๒.๒ ใบชาํระเง �นค่าสมัคร จาํนวน ๕๐๐ บาท (ไม่สามารถขอคืนได้)

๓.๒.๒.๓ แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของ

รฐั หร �อเอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ เพื�อยืนยันวา่ ผู้สมัครมีสุขภาพที�ดี ไม่มีอาการป�วย หร �อทพุพลภาพ ไม่มีความ

พิการที�เป�นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในว �ชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยให้ตรวจหลังจากได้รบัการ

คัดเลือกให้มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์)  



             ๓.๒.๓ ให้ผู้สมัครชาํระเง �นค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอรเ์ซอรว์ �ส เคาน์เตอรธ์นาคาร หร �อผ่านระบบ

Internet Banking (เฉพาะในประเทศไทยเทา่นั�น)

 

หมายเหตุ  ผู้สมัครที�ให้ข้อมูลที�ไม่ถูกต้อง หร �อใชเ้อกสารเทจ็ในขั�นตอนการสมัคร จะถูกเพิกถอน

สถานะการเป�นนักศึกษา และการสมัครสอบจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายใน

ระยะเวลาที�กําหนด

 

 ๔. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

 

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาทางเวบ็ไซต์ ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร �  ราชว �ทยาลัย

จุฬาภรณ์ ที� http://nurse.pccms.ac.th

 

 ๕. ทนุการศึกษา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ      (หลักสูตรนานาชาติ)      ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร �

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จดัสรรทนุสนับสนุน ค่าเล่าเร �ยน ค่าบาํรุงการศึกษา (เหมาจา่ย) และค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา สําหรบันักศึกษาไทย โดยได้รบัทนุภาคการศึกษาละ ๓๑,๒๕๐ บาท เป�นจาํนวนเง �นทั�งสิ�น ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ตลอดหลักสูตร            โดยนักศึกษาที�รบัทนุจะต้องทาํสัญญาทาํงานกับราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ เป�นเวลาตามที�

ราชว �ทยาลัยกําหนด (แต่ไม่เกิน ๔ ป�)

 

 ๖. อัตราค่าเล่าเร �ยน ค่าบาํรุงการศึกษา (เหมาจา่ย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

    ๖.๑  นักศึกษาไทย ที�รบัทนุสนับสนุนฯ จะจา่ยเง �นค่าเล่าเร �ยน ภาคการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร

    ๖.๒  นักศึกษาไทย ที�ไม่ประสงค์รบัทนุสนับสนุนฯ จะจา่ยเง �นค่าเล่าเร �ยน ภาคการศึกษาละ ๑๐๖,๒๕๐ บาท

ตลอดหลักสูตร

 

 

 

♦  สอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที�

  Inbox Facebook : ว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร �  ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ 

  Line : @๙๑๘akqee (Faculty of Nursing)

  หร �อโทร ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๒๒๙ ในวนัและเวลาราชการ

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๑ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา บุญทอง)

คณบดีว �ทยาลัยพยาบาลศาสตรอั์ครราชกุมาร �

 



ก ำหนดกำรขยำยเวลำสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ)  
วิทยำลัยพยำบำลศำสตรอั์ครรำชกุมำร ีรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๖ 
 

ข้ันตอน กิจกรรมกำรรบัสมัคร ระยะเวลำ 

๑. รบัสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลกัสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนำนำชำติ)  
ทำงอินเตอรเ์น็ต http://nurseinter.cra.ac.th 

วันท่ี ๑ ธนัวำคม ๒๕๖๕ ถึง วนัท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๖ 

๒. ช ำระเงินค่ำสมัครสอบคัดเลือก ผ่ำนเคำน์เตอรธ์นำคำร  
หรอืผ่ำนระบบ Internet Banking 

วันท่ี ๑ ธนัวำคม ๒๕๖๕ ถึง วนัท่ี ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๖ 

๓. ประกำศรำยชือ่ผูม้ีสิทธิเ์ข้ำสอบสัมภำษณ์ ทำงอินเตอรเ์น็ต 
 http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th 

วันท่ี ๗ เมษำยน ๒๕๖๖ 

๔. สอบสัมภำษณ์  
น ำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครฉบับจรงิ – ฉบับส ำเนำ ทุกฉบับ  
และผลกำรตรวจรำ่งกำยมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ 

วันท่ี ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๖ 

๕. ประกำศรำยชือ่ผูผ้่ำนกำรคัดเลือก ทำงอินเตอรเ์น็ต  
http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th 

วันท่ี ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๖ 

๖. รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ – ช ำระค่ำบรกิำรทำงกำรศึกษำ 
วิทยำลัยพยำบำลศำสตรอ์ัครรำชกุมำร ีรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

มิถุนำยน ๒๕๖๖ 

๗. ลงทะเบียนภำคกำรศึกษำท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ กรกฎำคม ๒๕๖๖ 
๘. ปฐมนิเทศและเตรยีมควำมพรอ้มก่อนเข้ำเรยีน กรกฎำคม ๒๕๖๖ 

๙. เปิดเรยีนภำคกำรศึกษำท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ สิงหำคม ๒๕๖๖ 
 
  

เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ 


