ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก
ประจาปีการศึกษา 2560
*******************************
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 2560 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
กาหนด ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาในัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษา
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกัน
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผู้มีสัญัาติไทย และมีภูมิลาเนา ดังนี้
1.1) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเัียงรายประัานุเคราะห์
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเัียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.2) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอแม่สาย จังหวัดเัียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
/1.3) ประเภท...
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1.3) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
ผูส้ มัครต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อาเภอพาน จังหวัดเัียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.4) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป โดยมีผลการเรียนกลุ่มสาระ ได้แก่
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มสาระต้องมีผลการเรียนสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
หมายเหตุ กรณีผสู้ มัครอาศัยอยู่ในภูมิลาเนาไม่ครบ 1 ปี หากบิดา – มารดา ของผู้สมัครมีภูมิลาเนา
อยู่ในเขตพืน้ ที่โควตาที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี สามารถสมัครได้
2) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หรือในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกัน
3) ผูส้ มัครต้องมีน้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ตากว่
่ า 150 เซนติเมตร
4) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5) ผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เพื่ อประโยัน์ ต่ อการศึ กษาวิ ัาการพยาบาล ซึ่ งมี การเรี ยนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ
ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ ผู้รับบริการ ผู้สมั ครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค และอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) มี ปั ญ หาทางจิ ตเวัขั้ นรุ นแรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (Sever Neurosis)
หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวั
อื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิัาัีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1) โรคลมัั กที่ ยั งไม่ สามารถควบคุ มได้ (โรคลมัั กที่ ไม่ มี อาการัั กมาแล้ วอย่ างน้ อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผเู้ ัี่ยวัาญถือเป็นโรคลมัักที่ควบคุมได้)
4.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิัาัีพเวักรรม
4.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
/4.4) ต้องเป็น...
4.4) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าั้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
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4.5) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
5) ตาบอดสีันิดรุนแรงทั้งสองข้าง
6) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใั้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
6.2) สายตาข้างดี ต่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
6.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
(Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขี ึ้น
8) โรคหรื อความพิ การอื่ นๆ ซึ่ งมิ ได้ ระบุ ไว้ ที่ คณะกรรมการผู้ ตรวจร่ างกายเห็ นว่ าเป็ นอุ ปสรรค
ต่อการศึกษา ทั้งนีค้ ณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผูเ้ ัี่ยวัาญเฉพาะโรคตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
5. จานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเัียงรายประัานุเคราะห์
จานวน 10 คน
2) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย
จานวน 2 คน
3) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน
จานวน 2 คน
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2559 โดยผู้ ส มั ค รจะต้อ งกรอกข้อ มู ล ใบสมั ค รให้ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และสั่ งพิ มพ์ เอกสารใบสมั ค ร
พร้อ มทั้ งติ ด รูป ผู้ ส มั ค รตามที่ก าหนดไว้และพิ ม พ์ ใบัาระเงิน พร้อมัาระเงินค่ าสมัค ร 200 บาท
ตามใบแจ้ ง ั าระค่ า สมั ค รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ไ ว้ และส่ ง เอกสารการสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐาน
ทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดูวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาแหล่งฝึก ปี 2560”)
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ดา)
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
/2) ใบแสดง...
2) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
3) สาเนาบัตรประจาตัวประัาัน จานวน 1 ฉบับ
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4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาทะเบียนบ้านบิดา จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาการเปลี่ยนัื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
8) แบบฟอร์มรับรองนักเรียนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลั งว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตรวจสอบ
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 ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร
หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผ้ สู้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใั้องค์ประกอบ ดังนี้
2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX)
20%
2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)
30%
2.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
50%
หมายเหตุ : ใั้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1/2559 (เดือนพฤศจิกายน)
จากนั้นนาค่าน้าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนมาก
ไปหาน้อยตามการจัดสรรโควตาแหล่งฝึก ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 – 6 มกราคม 2560
10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2560
11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด
วันที่ 13 – 20 มกราคม 2560
12. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 มกราคม 2560
13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 มกราคม 2560
/14.กษาตามที
วัน... ่
14. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชาระค่าธรรมเนียมการศึ
มหาวิทยาลัยพะเยาระบุไว้ในใบชาระเงิน
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วันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
15. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชาระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สาเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
แจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
แจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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แบบฟอร์มรับรองนักเรียนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจาปีการศึกษา 2560
**********************
ข้าพเจ้า (ัื่อ-สกุล)................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................... ขอรับรองว่า
( ) โรงพยาบาลแม่สาย
( ) โรงพยาบาลพาน
เลขที่.........................ตาบล.......................................อาเภอ.................................
จังหวัด........................................ยินดีให้ นาย/นางสาว..................................................................
นักเรียนโรงเรียน..................................................ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............
ต าบล................................อ าเภอ......................................จั ง หวั ด ................................................
สมัครเข้าโครงการโควตาแหล่งฝึกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยยินดีส นับ สนุน ทุนการศึกษาระหว่างเรียน จานวน................................บาท/ปี/คน
และเมื่อผู้รับโควตาสาเร็จการศึกษาแล้ว หากหน่วยงานมีตาแหน่งบรรจุ / อัตราจ้าง ทางหน่วยงานยินดี
ให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิัาัีพ

ลงัื่อ...........................................................
(..........................................................)
วันที่…….....เดือน...........................พ.ศ. 2559

