ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก
ประจาปีการศึกษา 2563
*******************************
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต โครงการโควตาแหล่ งฝึ ก
ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติของนิสติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มเี พียงพอที่จะปฏิบัติงานในอนาคต
2) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุค คลที่มีสิท ธิ์ส มัค รสอบคัดเลือก คื อ นัก เรีย นผู้มีคุณ สมบัติตามที่มหาวิท ยาลัย
ก าหนด ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ก าลั งศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามัญ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษานั้น ๆ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สั งกั ดส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สานัก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั่วประเทศ
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลาเนา ดังนี้
1.1) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.2) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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1.3) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.4) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลงาว
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภองาว จังหวัดลาปาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลดอกคาใต้
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.6) มี ผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป โดยมี ผลการเรี ยนกลุ่ ม
สาระ ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ 2) กลุ่ ม สาระการเรี ย น รู้
คณิ ตศาสตร์ 3) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มสาระต้องมีผลการเรียนสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครอาศัยอยู่ในภูมิลาเนาไม่ครบ 1 ปี หากบิดา–มารดา ของผู้สมัครมีภูมิลาเนา
อยู่ในเขตพืน้ ที่โควตาที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสมัครได้
2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญ หาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
5) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด
อันกระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) ผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผูร้ ับบริการ ผูส้ มัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้องมีสุ ขภาพสมบู รณ์ แข็งแรง (มีน้ าหนัก ไม่น้อ ยกว่า 40 กิ โลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150
เซนติ เมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิ ก ารอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3) โรคความดั น โลหิ ต สู งรุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนท าให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ น สู ง กว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ
ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขี นึ้
6) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุน แรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แป รป รวน โดยเฉพ าะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปัญ หาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
7) โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ า งกายเห็ น ว่ า
เป็นอุป สรรคต่อการศึก ษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ย วชาญเฉพาะโรค
ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
5. จานวนรับ
มหาวิท ยาลั ยพะเยา เปิด รับ สมั ค รนัก เรีย นเพื่อ คั ดเลือกเข้าศึก ษาในมหาวิท ยาลัย พะเยา
ระดับปริญ ญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจาปีการศึกษา
2563 ดังนี้
1) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
จานวน 2 คน
2) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
จานวน 1 คน
3) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
จานวน 1 คน
4) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลงาว
จานวน 1 คน
5) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลดอกคาใต้
จานวน 1 คน
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6. การรับสมัครเข้าศึกษา
ลงทะเบี ย นใช้งานระบบ TCAS ผ่ านเว็บ ไซต์ student.mytcas.com และสมั ค รผ่ านเว็บ ไซต์
www.admission.up.ac.th ระหว่างวั น ที่ 6-24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งกรอกข้อ มู ล
ใบสมั ค รให้ถู ก ต้ องครบถ้ วน และสั่ งพิ มพ์ เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้
และพิมพ์ใบชาระเงินพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้
และส่ งเอกสารการสมัค รพร้อมหลั ก ฐานทางไปรษณี ย์ (แบบ EMS) ไปยั ง มหาวิท ยาลั ย พะเยา
กองบริก ารการศึ ก ษา งานรับ เข้ า ศึ ก ษา ต าบลแม่ ก า อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด พะเยา 56000
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตา
แหล่งฝึก ปี 2563”)
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
(รูป สีหรือขาว-ด า) ไม่ส วมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน
1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จานวน
1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาทะเบียนบ้านบิดา จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
8) แบบฟอร์มรับรองนักเรียนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเหตุ เอกสารสาเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด
คุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้ แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ
คั ด เลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้ ส มั ค รจะได้ส มัค ร หรือได้ผ่านการคัด เลือ กแล้วก็ ตาม นอกจากนี้ ผู้ส มัค ร
ยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้องค์ประกอบ ดังนี้
2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX)

20%
/2.2) ความ...
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2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
30%
2.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
50%
หมายเหตุ: ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ของปีปัจจุบัน (ปี 2563)
จากนั้นนาค่าน้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อยตามการจัดสรรโควตาแหล่งฝึก และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2563
10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 เมษายน 2563
11. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563
12. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 เมษายน 2563
13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 21 เมษายน 2563
14. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563
15. วั นประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกและมีสิ ทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 เมษายน 2563
16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สาเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
15 มิถุนายน 2563
/ประกาศ...
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ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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แบบฟอร์มรับรองนักเรียนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจาปีการศึกษา 2563
**********************
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................... ขอรับรองว่า
( ) โรงพยาบาลแม่สาย
( ) โรงพยาบาลพาน
( ) โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
( ) โรงพยาบาลงาว
( ) โรงพยาบาลดอกคาใต้
เลขที่.........................ตาบล.......................................อาเภอ.................................
จังหวัด........................................ยินดีให้ นาย/นางสาว..................................................................
นักเรียนโรงเรียน..................................................ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............
ต าบล................................อ าเภอ......................................จั ง หวั ด ................................................
สมัค รเข้าโครงการโควตาแหล่งฝึก เพื่อ เข้าศึก ษาหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ปี ก ารศึก ษา
2563 ของมหาวิท ยาลัย พะเยา โดยยินดีสนับ สนุนทุนการศึก ษาระหว่างเรียน จานวน..................
บาท/ปี/คน และเมื่อผู้รับโควตาแหล่งฝึกสาเร็จการศึกษาแล้ว หากหน่วยงานมีตาแหน่งบรรจุ/อัตราจ้าง
หน่วยงานยินดีให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
วันที…่ ….....เดือน...........................พ.ศ. 2563
(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)

หมายเหตุ: ผูร้ ับรองในแบบฟอร์มรับรองนักเรียนฉบับนี้ ต้องเป็นผูอ้ านวยการหรือเทียบเท่า

