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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561
*******************************
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย พะเยา จะดาเนินการรับ สมัค รบุค คลเพื่อ คัดเลือกเข้ าอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่ว ยพยาบาล ภาคการศึก ษาที่ 2 ประจาปีการศึก ษา 2561 ให้แก่บุคคลทั่วไป
ทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล พ.ศ. 2558 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)
2. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) เป็ น นั ก เรี ย นที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก สูตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) อายุ 16 ปี – 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
4) ผูส้ มัครต้องมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ตากว่
่ า 150 เซนติเมตร
3. คุณสมบัติเฉพาะ
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล ซึ่ ง มี ก ารเรี ย น
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึก การให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้า อบรม
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล จะต้ อ งมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ปราศจากโรค
และอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) มี ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุ น แรง ได้ แ ก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง
(Sever Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่
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4.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
4.4) โรคเรื้ อน วั ณโรคในระยะอั นตราย โรคเท้ าช้ างในระยะปรากฏอาการน่ ารั งเกี ยจ
โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4.5) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
6.2) สายตาข้างดี ต่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
6.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
7) หูหนวก หรือหูตงึ (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขี นึ้
8) โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ า งกายเห็ น ว่ า
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจ
ร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
4. จานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 ตามจานวนรับ ดังนี้
รหัส
5101

หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2558

จานวนรับ (คน)
60

5. ระยะเวลาการอบรม 1 ปี
1) เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2) เรียนภาคปฏิบัติ/ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคา จังหวัดพะเยา
6. แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถทางานได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลัก สูตร 60,000 บาท (ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท
ภาคการศึกษาปลาย 25,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท)
/8. การรับ…
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8. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2561
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูป
ผู้สมัครตามที่กาหนดไว้ และพิมพ์ใบชาระเงินพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชาระ
ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ โดยสามารถดาเนินการส่งเอกสารได้ ดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง งานรับเข้าศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ต.แม่ ก า อ.เมื อ ง จ.พะเยา 56000 ภายในวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2561
ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ (วงเล็บมุมซอง “สมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล”)
2) ส่ ง เอกสารการสมั ค รพร้ อมหลั ก ฐานได้ ด้ วยตนเองที่ งานรั บเข้ าศึ กษา กองบริ การ
การศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม
2561 (เฉพาะวันทาการ)
หมายเหตุ 1. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ มหาวิ ท ยาลั ย จะสงวนสิ ท ธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลั ง ว่ า ข้ อ ความที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค รเป็ น เท็ จ หรื อ หลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร
เป็นหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้
สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผ้ สู้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
1. งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3256-7
Email: nursepyo.up@gmail.com
9. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
1) ใบ สมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซ ต์ www.admission.up.ac.th ติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
(รูปสีหรือขาว - ดา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาใบเสร็จชาระค่าสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาว่า “ถ่ายจากเอกสารฉบับจริง”
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10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรูท้ ั่วไป บุคลิกภาพ เชาวน์ ไหวพริบ ทัศนคติ
ในการทางาน เจตคติที่ดี มีจิตบริการ และผลการตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. วั น ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบ ข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
12. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
1 3 . วั นประกาศราย ชื่ อผู้ ผ่ า นการ คั ดเลื อกและมี สิ ทธิ์ เข้ าอ บรม ผ่ านเว็ บไ ซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 ธันวาคม 2561
14. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
15. วันลงทะเบียนเรียน รายงานตัว และปฐมนิเทศ
วันที่ 2 มกราคม 2562
16. วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 มกราคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ใบรับรองแพทย์สำหรับผูส้ มัครเพื่อเข้ำอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า (นพ.,พญ.)..................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่...............................ได้ตรวจร่างกาย
นาย,นาง,นางสาว.......................................................หลักสูตร/สาขาวิชา..........................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้
● ประวัตโิ รคประจาตัว  ไม่มี
 มี ระบุ...................................................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ/พิการ ระบุ..............................................................
● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งต่อนาที
น้าหนัก...............................กก.
ส่วนสูง.............................ซม. ค่า BMI………………
กำรประเมินสุขภำพจิตเบื้องต้น ระบุ..................................................................................................
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิ ำร
- CBC
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- U/A
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- Chest X-ray
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
กำรตรวจร่ำงกำย
● การตรวจตา
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไม่ใส่แว่น Rt ..................Lt ....................ใส่แว่น Rt .................Lt ..............
● การตรวจตาบอดสี
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจหู คอ จมูก
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจการได้ยิน โดยส้อมเสียง  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจปอด และหัวใจ
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................ไม่เป็น ผู้มีร่างกายทุพ พลภ าพจนไม่
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ และไม่ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน ในสถาบั นอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดลัก ษณะต้องห้ ามของผู้ ที่เข้ารับราชการเป็ น ข้าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ว่าต้องไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2549 ได้พิจารณาแล้วมีมติโรคต้องห้าม ดังนี้
1. วัณโรคในระยะอันตราย
2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3. โรคพิษสุราเรือ้ รัง
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
5. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ผู้รับการตรวจร่างกาย

ลงชื่อ...........................................................
(................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(ประทับตราโรงพยาบาล)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกายตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(...........) รับเข้าศึกษา (..............) ไม่สมควรรับเข้าศึกษา...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

