จานวนผู้เรียนต่อรุ่น 35 คน แบ่งเป็น
1. พยาบาลทหารบก
20 คน
2. พยาบาลนอกสังกัดกองทัพบก 15 คน
รับสมัคร ตั้งแต่ 4 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (1000)
ทาง www.rtanc.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (0800-1600)
* หมายเหตุ สอบข้อเขียน เวลา 0800-0900
สอบสัมภาษณ์ เวลา 1000-1600
ประกาศผลการสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (1000)
ทาง www.rtanc.ac.th
ลงทะเบียนเรียน วันที่ 23 เมษายน 2561 (0900-1200)
สถานที:่ กปค.วพบ. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วหากสละสิทธิ์ วพบ.
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรียน สาหรับบุคคลสารอง
วันที่ 27 เมษายน 2561 (1000) ทาง www.rtanc.ac.th
ลงทะเบียนเรียนสาหรับบุคคลสารอง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (0900-1200) ที่ กปค.วพบ.
รายงานตัวและเปิดการศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดการศึกษา 5 มิถุนายน 2561
ค่าลงทะเบียน
พยาบาลสังกัดกองทัพบก ใช้งบประมาณของกองทัพบก
พยาบาลนอกสังกัดกองทัพบก ท่านละ 45,000 บาท
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-763-3563
พ.ท.หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ /พ.ต.หญิง อุษณีย์ อังคะนาวิน
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม ทาง www.rtanc.ac.th
 สมัครทางไปรษณีย์ 317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถ.ราช
วิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 10400 หรือ
โทรสาร 02-354-7835


ภาคทฤษฎี

โครงสร้างหลักสูตร
10 หน่วยกิต

1) นโยบายและระบบบริการสุขภาพ
2) การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก
3) การพยาบาลผูป้ ่วยวิกฤต
4) การพยาบาลผูป้ ่วยวิกฤตเฉพาะกลุ่มโรค

ภาคปฏิบัติ

6

2(2-0-4)
2(1-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เปิดเรียน 4 มิถุนายน 2561 – 21 กันยายน 2561) 16 สัปดาห์

หน่วยกิต

5) การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
6) การปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะกลุม่ โรค
 ฝึกฝนตนเองและค้นคว้า
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
 บรรยายพิเศษทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาใน

2(0-8-2)
4(0-16-4)
60 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทางานดี มีความรับผิดชอบและ
ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
4) มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติ
5) ยินดีเข้ารับการสอบคัดเลือกและยอมรับผลการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
จุดเด่นของหลักสูตร (เสียงสะท้อนจากผู้เรียนที่ผ่านมา)
“ได้รับความรู้ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทงานที่ปฏิบัต”ิ
“สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทางานจริงได้มาก เช่น วิเคราะห์ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาซับซ้อน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวทางรักษาและการพยาบาล ตาม
guideline ใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้ในการทางานต่อไปได้”
“ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย”

ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มุ่งเน้นการ
พยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) และการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชี พ ในทุ ก กระบวนการของการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ) รวมทั้งครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในภาวะวิกฤตร่วมกับ
บุคลากรอื่นในทีมสุขภาพได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ
การพยาบาล และระบบการจัด การดูแ ลผู้ป่ วยวิกฤต (ผู้ใ หญ่ และ
ผู้ สู งอายุ ) รวมทั้ งผู้ บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ภั ย หมู่ โดยใช้
กระบวนการพยาบาล เน้นการวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพ
การวางแผนปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างมีคุณ ภาพ
รวมทั้งให้มีทั กษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิ ต
เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ที่ มี เ ทคโนโลยี ขั้ น สู งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ปลอดภัย สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแก่ผู้ป่วยที่มกี ารเจ็บป่วย
ในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ (ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2561 – 21 กันยายน 2561)

ภาพถ่าย 1 นิ้ว
หน้าตรง
ไม่สวมแว่น

ชื่อผู้สมัคร*.................................................นามสกุล*............................................อายุ....................................ปี*
ตาแหน่ง*..........................................................................สังกัด*...............................................................................................................
ประสบการณ์การทางานทางการพยาบาล*.........................ปี...................เดือน สถานภาพสมรส............................................................
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบัน………………………....................................................รุ่นที่……………ปี พ.ศ. …………………
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา……………………………………………………………………ปี……….………………………………………….
สถานที่ทางาน (หอผู้ป่วย/โรงพยาบาล)........................................................./.........................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................ต่อ.....................มือถือ............................. E-mail……………………......................…………………………..
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ*

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
• สาเนาปริญญาบัตร จานวน 1 ใบ
• สาเนาผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต /ใบ transcript จานวน 1 ใบ
• สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จานวน 1 ใบ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารให้ลงนามตรวจถูกต้องทุกฉบับ
ข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัติในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ดังนี้
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอาการหนักและ/หรือวิกฤต ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เป็นผู้มคี วามประพฤติดี ประวัติการทางานดี และได้รับอนุมตั ิลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
ยินดีเข้ารับการสอบคัดเลือกและยอมรับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ยินดีให้สมัครสอบและลาศึกษาต่อได้
ลงชื่อ...............................................................................ผู้บังคับบัญชา (ระดับ หน.หอผู้ป่วยขึ้นไป)
(.....................................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร
(........................................................................................)
ส่งใบสมัครที่ น.ส.ปภาวี ฐิติมโนวงศ์: 317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
หรือ โทรสาร 02-354-7835
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