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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

******************************* 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษา           

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้
 

1. หลักสูตรการอบรม 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล พ.ศ. 2558 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)  
 

2. คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย  

2) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร            

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3) อายุ 16 ปี – 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 

4) ผูส้มัครต้องมนี้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะ 

เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล ซึ่งมีการเรียน 

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค

หรอืความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

           7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 
 

4. จ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร      

ผูช่้วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามจ านวนรับ ดังนี้ 
 

รหัส หลักสูตร จ านวนรับ (คน) 

3701 หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2558  60 
 

 

5.  ระยะเวลาการอบรม 1 ปี 

1) เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) เรียนภาคปฏิบัติ/ฝกึปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 

6.  แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถท างานได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท (ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท    

ภาคการศกึษาปลาย 25,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท) 

/8. การรับ… 
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8.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562        

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูป

ผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งช าระ    

ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยัง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

56000 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ (วงเล็บมุมซอง 

“สมัครอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล”) 

หมายเหตุ  1. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์              

ในการคืนเงินคา่สมัคร 

       2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ      

พบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร            

เป็นหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้

สมัครหรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 1. งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1270-3 

 2. คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3256-7 

              Email: nursepyo.up@gmail.com 
 

9. หลักฐานประกอบการสมัคร (หลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ด า)

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  

 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 4) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ปพ. 1) หรอืเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ  

5) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาวา่ “ถ่ายจากเอกสารฉบับจริง” 
 

10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ทั่วไป บุคลิกภาพ เชาวน์ ไหวพริบ  ทัศนคต ิ

ในการท างาน เจตคติที่ดี มีจิตบริการ และผลการตรวจสุขภาพ        

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
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11. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่7 มิถุนายน 2562 
 

12. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่7 – 14 มิถุนายน 2562 

 

13. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่15 มิถุนายน 2562 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
 

15. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

  วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 
 

16. วันบันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

  วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒ ิ(ส าเร็จการศึกษาจรงิ)    

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
                                                                     

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   4   เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน ์เช่ียวสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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