หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุน ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย กระทรวงสาธารณสุข จึงออกหลักเกณฑ์แ ละวิธ ี การสรรหา อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไว้ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) อายุ 18 - 40 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
2) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก สู ต ร
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) ปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร
4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
2) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
2. ปฏิทินการรับสมัครและสรรหา (ตามเอกสารแนบ 1)
3. สถานที่ศึกษาและจำนวนโควตา (ตามเอกสารแนบ 2)
4.วิธีการสมัคร
4.1 อสม. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4.2 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ผ่าน หน่วยบริการสาธารณสุข ที่สังกัด
4.3 หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (ตามเอกสารแนบ 3)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาบัตรประจำตัว อสม.
4) สำเนาวุฒิการศึกษา
5) หนังสือรับรองคุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่ อสม. โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ตามเอกสารแนบ 4)
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.4 กรม...
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4.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อ อสม. และแจ้งยืนยันให้สถาบันพระบรมราชชนกทราบ
4.5 อสม. ที่มีรายชื่อตามข้อ 4.4 กรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก ตามระยะเวลาที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง
และดำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป
5. ขั้นตอนการดำเนินการ
5.1 บทบาทของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2) จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
3) แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
5) แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้แก่สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที่กำหนด
6) ประกาศรายชื่อ อสม. และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
5.2 บทบาทของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 5 แห่ง/ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
1) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2) สนับสนุน และให้คำปรึกษาการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
5.3 บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1) แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในพื้นที่
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรผู้ช ่วยพยาบาลตามความจำเป็น หรือมอบหมายผู้ รับผิดชอบ
และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) จัดประชุมคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตามที่เห็นสมควร
4) ดำเนิน การรวบรวมเอกสารแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และ
เก็บรักษาเอกสารแสดงความจำนงไว้ เพื่อมอบให้ อสม. ที่มีรายชื่อตามข้อ 4.4 นำไปยื่น ณ สถานที่ศึกษา
5) แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภายในระยะเวลาและแบบฟอร์มที่กำหนด
6) เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อตามข้อ 4.4 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว ให้แจ้งประสานหน่วยงานในสังกัด
แจ้งประสานให้ อสม. ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
5.4 บทบาท...
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5.4 บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
1) แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในพื้นที่
2) ดำเนินการรวบรวมใบแสดงความจำนงและตรวจสอบคุณสมบัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในพื้นที่ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
3) แจ้งรายชื่อผู้ยื่นความจำนงฯ พร้อมใบสมัคร ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในระยะเวลาและ
แบบฟอร์มที่กำหนด
4) เมื่อได้รับแจ้ง อสม. รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแล้ว ให้แจ้ง อสม. ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
5) สนับสนุน ช่วยเหลือ อสม. ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ และการประเมินความสามารถในการเข้าศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
5.5 บทบาทของชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับต่าง ๆ
1) ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้ อสม. ในพื้นทีท่ ราบ
2) ติ ด ตาม ประสานงาน และสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้ น ที่
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เอกสารแนบ 1
ปฏิทินการรับสมัครและสรรหา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการรับสมัคร
รุ่นที่ 1
1. ประกาศรับสมัคร
4 เมษายน 2565
2. ระยะเวลารับสมัคร
4 - 22 เมษายน 2565
- อสม. ยื่นความจำนงสมัครตามแบบฟอร์ม
3. จั ง หวั ด รวบรวมเอกสารแสดงความจำนงสมัคร 25 - 29 เมษายน 2565
เข้ารับการคัดเลือก ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
4. จังหวัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้กรมสนับสนุน
29 เมษายน 2565
บริการสุขภาพ
5. คณะกรรมการพิจารณาโควตา
2 พฤษภาคม 2565
หรือตามเวลาที่กำหนด
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2565
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สถาบันพระบรมราชชนก
รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
7. กรอกใบสมั ค รออนไลน์ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง ตามที่ สบช. จะกำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
8. อสม. เข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนของสถาบัน ตามที่ สบช. จะกำหนด
พระบรมราชชนก

รุ่นที่ 2
4 เมษายน 2565
4 - 22 เมษายน 2565
25 - 29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
หรือตามเวลาที่กำหนด
10 พฤษภาคม 2565

ตามที่ สบช. จะกำหนด
ตามที่ สบช. จะกำหนด

เอกสารแนบ 4
สถานที่ศึกษาและจำนวนโควตาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
รุ่นที่ 1
ภาค

สถานที่ศึกษา

วพบ.แพร่
วพบ.นครลำปาง
เหนือ
วพบ.สปร.นครสวรรค์
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วพบ.สุพรรณบุรี
วพบ.กรุงเทพ
กลาง
วพบ.จักรีรัช ราชบุรี
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ วพบ.สุรินทร์
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
ใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.ยะลา

จำนวน
โควตา
80
80
130
120
90
120
90
120
100
120
130
70
60
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

13 สถานศึกษา
1,310 โควตา

เอกสารแนบ 4
สถานที่ศึกษาและจำนวนโควตาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
รุ่นที่ 2
ภาค

สถานที่ศึกษา

วพบ.เชียงใหม่
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.พะเยา
เหนือ
วพบ.พุทธชินราช พิษณุโลก
วพบ.ชัยนาท
วพบ.นพรัตน์วชิระ กทม.
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
กลาง
วพบ.ราชบุรี
วพบ.พระพุทธบาท สระบุรี
วพบ.สระบุรี
วพบ.ขอนแก่น
วพ.ศรีมหาสารคาม
ตะวันออกเฉียงเหนือ วพบ.นครราชสีมา
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
วพบ.อุดรธานี
วพบ.ตรัง
ใต้
วพบ.สงขลา

จำนวน
โควตา
120
50
90
100
90
80
110
100
100
90
90
70
130
100
100
100
110
60
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

18 สถานศึกษา
1,690 โควตา

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ใบแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
1. ข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ

สำหรับ
ติดรูปถ่าย
ขนาด 3 x 4 ซม.
หรือ 1.5 นิ้ว

นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
2. ประวัติสุขภาพ
น้ำหนัก
กก. ส่วนสูง
ซม. โรคประจำตัว  ไม่มี  มี ระบุ
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
ชื่อหน่วยบริการสาธารณสุขที่สังกัดอยู่
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อสม.
ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
4. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
แผนก/สาขา
สถานที่จบการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
5. เอกสารการสมัคร
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัว อสม.
จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาวุฒิการศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าที่ อสม. โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวน 1 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
6. สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลงชื่อ
(

ผู้แสดงความจำนง
)

ลงชื่อ
(

อสม.
วันที่สมัคร

ปี

ปี

ผู้เสนอและกลั่นกรอง
)
ผอ. รพ.สต.

วันที่

หมายเหตุ : การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวนี้ไม่มีผลผูกพันในการรับเข้าทำงานหรือบรรจุเข้ารับราชการ

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ 4

เลขที่

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาย/ นาง/ นางสาว
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปฏิบัติงาน ณ
เริ่มปฏิบัติหน้าทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตั้งแต่วันที่
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา
ปี
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

(

)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

