รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
******
 ข้อมูลการรับสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จะดาเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด
3 รูปแบบ ตามกาหนดการดังนี้
1) การรับตรง/โควตา โดยใช้ Portfolio (ไม่มกี ารสอบข้อเขียน)
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
 ตรวจร่างกาย วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560
2) การรับแบบ Admissions (TCAS)
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 ตรวจร่างกาย วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3) การรับตรง (มีการสอบข้อเขียน)
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 22 มิถุนายน 2561
ค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามวกเหล็ก เลขที่บัญชี 055-1-31754-8 บัญชีออมทรัพย์
 สอบข้อเขียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 ตรวจร่างกาย วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
(วันที่ในรูปแบบการรับตรงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามทาง www.apiu.edu )

 เกณฑ์การรับสมัครแต่ละแบบ

1) การรับตรง/โควตา โดยใช้ Portfolio (ไม่มกี ารสอบข้อเขียน)
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.00 ขึ้นไป จะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย
และการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
2) การรับแบบ Admissions (TCAS)
ตามเกณฑ์ Admissions คือ ใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ
(คะแนน GAT ≥ 30% และมีคะแนน PAT2 ≥ 20%)
และพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
3) การรับตรง (มีการสอบข้อเขียน)
พิจารณาจากการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และการประเมิน
สุขภาพจิตเบื้องต้น (วิชาที่สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ

(1) เป็นโสด อายุไม่ต่ากว่า 17 ปี
(2) มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
(3) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยจบหลักสูตรจะต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ครบถ้วนดังนี้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
(5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(6) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

 เอกสารประกอบการสมัครสอบ
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย)
(2) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ชุด
(3) ผลทดสอบ GAT , PAT และ O-NET (ถ้ามี)
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
(6) สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
(7) หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมแบบรับตรง 300 บาท (การสอบข้อเขียน)
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 การรับสมัคร
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 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครทาง http://nursing.apiu.edu/th/
ส่งใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300

 หรือ สมัครทาง Online เข้าไปที่ https://sarra.apiu.edu/register/UndergraduateApplicationTHPage.aspx
หมายเหตุ - ผู้สมัครจะได้รับบัตรประจาตัวสอบเมื่อหลักฐานการสมัครข้างต้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- โปรดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และต้องนาบัตรประจาตัวสอบมาทุกครั้งเมื่อมาติดต่อ

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. การสอบข้อเขียน (เฉพาะแบบรับตรง)
2. การตรวจร่างกาย
3. การสอบสัมภาษณ์
4. การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น

 สถานที่สอบ

การสอบข้อเขียน การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น จะดาเนินการที่
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ วิทยาเขตกรุงเทพ (ไม่อนุญาตให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอืน่ ๆ )
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลมิชชั่น ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กทม.
รถเมล์ผา่ นหน้าคณะฯ สาย 16, 44, 50, 59, 60, 79, 99, 157, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.44, ปอ.157

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน่ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง
ตามกาหนดการทีร่ ะบุไว้ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.apiu.edu และที่บอร์ด
ประกาศหน้าคณะฯ วิทยาเขตกรุงเทฯ

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.apiu.edu

 การยืนยันสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยชาระเงินเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ เมื่อชาระเงินแล้ว มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อนักเรียนขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
โอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561

 เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถกู ต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ถกู ต้อง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
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นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กู้ยืม สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. และ กรอ. เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได้ปีละ ประมาณ 80,000 - 90,000 บาท ตามค่าเล่าเรียนจริง และนักศึกษที่ผู้
ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้ปีละ 26,400 บาท ทั้งนีข้ ึ้นอยูก่ ับวงเงินกู้ยืมที่
สถาบันได้รับจัดสรรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรประมาณ 680,000 บาท รวมค่าอาหารและหอพักใน
ชัน้ ปีที่ 1-2 และรวมค่าหอพักในชั้นปีที่ 3-4 แล้ว

 ระบบการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษากาหนดช่วงเวลาของแต่ละภาคดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีกาหนดเวลาเรียน
ไม่ตากว่
่ า 16 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงเดือนกลางพฤษภาคม โดยมีกาหนดเวลาเรียน
ไม่ตากว่
่ า 16 สัปดาห์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม มีกาหนดเวลาเรียน
ไม่ต่ากว่า 8 สัปดาห์

 ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รบั ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of
Nursing Science)

 สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

สอนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 2 วิทยาเขต การจัด
การเรียนการสอน 2 ปีแรก ที่วิทยาเขตมวกเหล็ก และ 2 ปีหลัง ที่วิทยาเขตกรุงเทพ ในส่วนของแหล่งฝึก
จัดให้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลเอกชน และระดับตติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ สถาบันเฉพาะทาง
ของกรมการแพทย์ เป็นต้น

