ปฏิทินการรับสมัครบุคคล
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2560
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ (เดิม)

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ (ใหม่)

ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 26 มิถุนายน 2560

ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 20 กรกฎาคม
2560

7 กรกฎาคม 2560

25 กรกฎาคม 2560

15 กรกฎาคม 2560

29 กรกฎาคม 2560
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การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th>
สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิกที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบ
สมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
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สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
20 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม
1 สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันลงทะเบียน รายงานตัว และปฐมนิเทศ
5 สิงหาคม 2560
5 สิงหาคม 2560
ช าระค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
20 - 27 กรกฎาคม 2560 7 – 11 สิงหาคม 2560
ระบุไว้ในใบแจ้งชาระเงิน
วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560
15 สิงหาคม 2560
15 สิงหาคม 2560

1

5
6
7
8

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 666 ต่อ 1270 - 1273 โทรสาร 0 5446 6694

1

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2560
*******************************
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย พะเยา จะดาเนินการรับ สมัค รบุค คลเพื่อ คัดเลือกเข้ าอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บัตรผู้ช่ว ยพยาบาล ประจาปีก ารศึก ษา 2560 ให้แก่ บุคคลทั่วไปที่ สาเร็จการศึก ษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล พ.ศ. 2558 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)
2. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
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 มัครต้องมีน้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ตากว่
่ า 150 เซนติเมตร
5) มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การอบรม
หรือการปฏิบัติงาน
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
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 รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
/3) โรคติดต่อ...
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3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่
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) หู หนวก หรื อหู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ นสู งกว่ า 40 dB) จากความผิ ดปกติ ทางประสาท
และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขี นึ้
8) โรคหรื อความพิ การอื่ นๆ ซึ่ งมิ ได้ ระบุ ไว้ ที่ คณะกรรมการผู้ ตรวจร่ างกายเห็ นว่ าเป็ นอุ ปสรรค
ต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
4. จานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2560 ตามจานวนรับ ดังนี้
รหัส
2801

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. ค่าธรรมเนียม...
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7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลัก สูตร 60,000 บาท (ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท
ภาคการศึกษาปลาย 25,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท)
8. การรับสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูป
ผู้สมัครตามที่กาหนดไว้และพิมพ์ ใบชาระเงินพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชาระ
ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ โดยสามารถดาเนินการส่งเอกสารได้ดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง งานรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดูวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ (วงเล็บมุมซอง “สมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”)
2) ส่ ง เอกสารการสมั ค รพร้ อมหลั ก ฐานได้ ด้ วยตนเองที่ งานรั บเข้ าศึ กษา กองบริ การ
การศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2560 (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
เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผูส้ มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้วา่ ผู้สมัครจะได้สมัคร
หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 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 (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ดา)
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 3 รูป
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4) สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.) 1 หรือเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาว่าถ่ายจากเอกสารฉบับจริง
/10. เกณฑ์...
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10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) การสอบข้อเขียน จานวน 4 วิชา ได้แก่
1.1) ภาษาอังกฤษ
20%
1.2) คณิตศาสตร์
20%
1.3) วิทยาศาสตร์
20%
1.4) ความรูท้ ั่วไป
20%
2) การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรูท้ ั่วไป บุคลิกภาพ เชาวน์ ไหวพริบ ทัศนคติ
ในการทางาน เจตคติที่ดี มีจิตบริการ และผลการตรวจสุขภาพ
20%
จากนั้นนาค่าน้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อย ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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 7 กรกฎาคม 2560
12. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)
วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2560
13. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
14. วั น ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
15. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยพะเยาระบุไว้ในใบชาระเงิน
วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560
1 6 . วั นประกา ศรายชื่ อผู้ ผ่ านกา ร คั ดเลื อ กและมี สิ ทธิ์ เ ข้ าอ บรม ผ่ านเว็ บไ ซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
17. วันลงทะเบียนเรียน รายงานตัว และปฐมนิเทศ
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
18. วันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
/ประกาศ...
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ประกาศ ณ วันที่

5 เมษายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

