
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีโครงการผลติบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ประจําปการศึกษา 2563 
 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดํ าเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเขาศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป

การศึกษา 2563 ใหแกนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา  

โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรยีนที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 

จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน 

และพะเยา 

2) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมภิาคในเขตภาคเหนอืตอนบน 

3) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ        

ในเขตภาคเหนอืตอนบน 
 

2.  กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย 

ไดกําหนด ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  หรือผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครองสวนทองถิ่น 

/หรอื... 
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หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน 

แมฮองสอน และพะเยา 

3) เป น นัก เรียนที่ มี ผลการเรียนดี  มีทั ศนคติที่ ดี และมี ความ มุ ง ม่ั น ในการศึกษา                   

ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

1) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

2) เปนนักเรียนที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงาน

คณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สํ านั กงานคณ ะกรรมการส งเสริมการศึ กษาเอกชน 

สํานักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครองสวนทองถิ่ น  หรือสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน 

และพะเยา 

 3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด        

อันกระทําโดยประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

 7) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 

 8) มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรยีน 3.00 ขึ้นไป แผนการเรยีนวทิย – คณติ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

    4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรม 

         1) ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐได หลังจาก

สําเร็จการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล 

ตามระเบยีบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทิยาลัย 

          2) ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปน

อุปสรรคตอการศกึษา การปฏบิัตงิาน และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี้ 

       2.1) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

/2.2) เปนโรค... 
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  2.2) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ตอตนเอง ตอผูรับบรกิาร และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางรางกายอัน เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2 .4) มีความผิดปกติ ในการไดยิ นทั้ งสองขาง โดยมี ระดับการไดยินที่ ค วามถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech 

discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาท 

ก าร ได ยิ น  (sensorineural hearing loss)  อั น เป น อุ ป ส รรค ต อ ก ารศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวย 

แวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 และเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) มีปญหาทางดานจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน 

โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผิดปกต ิ(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศกึษา การปฏิบัตงิาน และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ สําหรับปญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในขอ 2 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพจิารณาถอืเปนที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไมจํากัดสิทธิผูผานการคัดเลือกที่มีตาพรองสี ในการเขาศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจทําการตรวจตาพรองสีใหกับนิสิตตามวิธีการทดสอบ 

ที่มหาวทิยาลัยกําหนดเพื่อประโยชนของนสิติ 

 4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

             ไมมีภาวะตาบอดสี ขั้ น รุนแรง อัน เปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยผ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวา หรือเทากับ 10 เสน 

ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย 

แหงประเทศไทย 

    4.3 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง และไมมีความ

พกิารทางดานรางกายที่เปนอุปสรรคตอการศกึษา 

/4.4 หลักสูตร... 
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    4.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่ อประโยชนตอการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัต ิที่ตองการฝกใหการพยาบาลผูรับบริการ ผูสมัครเขาศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง (มีน้ําหนักไมนอยกวา 40 กิโลกรัม และสวนสูงไมตํ่ากวา 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

            1) โรคติดตอในระยะติดตออันตรายที่จะมีผลตอผูรับบริการ หรือสงผลใหเกิดความพิการ 

อยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

            2) โรคไมตดิตอ หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได (โรคลมชักที่ไมมีอาการชักมาแลวอยางนอย 3 ป 

โดยมีการรับรองจากแพทยผูเช่ียวชาญ ถอืเปนโรคลมชักที่ควบคุมได) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพ 

ตออวัยวะอยางถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

                2.5) โรคตดิสารเสพตดิใหโทษ 

            3) ตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

            4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอียางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

                4.1) สายตาไมปกต ิเมื่อรักษาโดยใชแวนตาแลวยังมสีายตาตํ่ากวา 6/24 ทัง้สองขาง 

       4.2) สายตาขางด ีตํ่ากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดทีี่สุดแลว 

                4.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมติิได 

           5) หูหนวก  หรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา 40 dB) จากความผิดปกต ิ

ทางประสาทและการไดยนิ (Sensorineural Hearing Loss) ถาไดรับการรักษาแลวไมดขีึ้น 

                 6) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ 

           7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว ที่คณะกรรมการผูตรวจรางกายเห็นวา 

เปนอุปสรรคตอการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรางกายบุคคลเพิ่มเตมิได 

 
 

/5. หลักสูตร... 
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5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ผลิตบุคลากรทางวทิยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนทัง้สิ้น 80 คน ใน 8 จังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) แผนการเรยีน 

0301 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 

20 วทิย – คณติ 

0302 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคนคิการแพทย 

20  วทิย – คณติ 

0303 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑติ  20  วทิย – คณติ 

0304 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 20  วทิย – คณติ 
 

 

6.  การรับสมัครเขาศึกษา    

1) ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ผานเว็บไซต student.mytcas.com และสมัครผานเว็บไซต 

www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่  2-16 ธันวาคม 2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

ใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้งติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

และพิมพใบชําระเงินพรอมชําระเงินคาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระคาสมัครที่มหาวิทยาลัย 

ระบุไว และสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานทางไปรษณีย (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา  

กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (ดูวันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ)  

หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการผลติบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ป 2563”) 

 2) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงคเขาศึกษา 

เพยีง 1 ลําดับ 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ ์   

ในการคนืเงนิคาสมัคร 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพจากเว็บไซต  www.admission.up.ac.th และติดรูปถายหนาตรง 

(รูปสหีรอืขาว-ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป 

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ: หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร 

หรอืไดผานการคัดเลอืกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนนิคดีอาญาตามกฎหมายดวย 
 

8. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรยีน 

        กรณหีลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรยีงลําดับผลการเรยีน

จากมากไปหานอย โดยแยกตามขนาดกลุมโรงเรยีนของผูสมัคร ทัง้นี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลอืก        

ของมหาวทิยาลัยใหถอืเปนที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ การแบงกลุมโรงเรยีน ดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมโรงเรยีนขนาดใหญ ไดแก โรงเรยีน/สถานศกึษาที่มจํีานวนนักเรยีน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่กําลังศกึษาในปการศกึษา 2562 จํานวน 230 คนขึ้นไป 

กลุมที่ 2 กลุมโรงเรยีนขนาดกลาง ไดแก โรงเรยีน/สถานศกึษาที่มจํีานวนนักเรยีน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่กําลังศกึษาในปการศกึษา 2562 จํานวน ระหวาง 100 – 229 คน 

กลุมที่ 3 กลุมโรงเรยีนขนาดเล็ก ไดแก โรงเรยีน/สถานศึกษาที่มจํีานวนนักเรยีน 

            ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่กําลังศกึษาในปการศกึษา 2562 จํานวน ไมเกนิ 99 คน 
 

9. วันตรวจสอบหรอืแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 
 

10. วันประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

11. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกาํหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

12. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

13. วันประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่  28 มกราคม 2563 
 

/14. วันยนืยัน... 

http://www.admission.up.ac.th/
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14. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 
 

15. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 
 

16. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

18. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวชิาการและทักษะการใชชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

19. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    24   ตุลาคม พ.ศ. 2562   

 

 

                                                                                

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน                                                      

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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