
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก

ภาคปฏิบัติของนิสติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มเีพียงพอที่จะปฏิบัติงานในอนาคต 

 2) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา 

 1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายสามัญ  ซึ่ งผู้ สมัครต้องมี ระยะเวลาศึกษาในโรงเรียน 

หรอืสถานศกึษานั้น ๆ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศกึษา 

 2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา หรอืในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกัน  
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้มีสัญัาติไทย และมีภูมิล าเนา ดังนี้ 

1.1) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลแมส่าย  

ผูส้มัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อ าเภอแมส่าย จังหวัดเัยีงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.2) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลพาน  

ผูส้มัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อ าเภอพาน จังหวัดเัยีงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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1.3) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

ผูส้มัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเัียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.4) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลงาว 

ผูส้มัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.5) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป โดยมีผลการเรียนกลุ่ม

สาระ ได้แก่  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิ ตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ทั้งนี ้แตล่ะกลุ่มสาระต้องมีผลการเรียนสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

หมายเหตุ กรณีผูส้มัครอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาไม่ครบ 1 ปี หากบิดา – มารดา ของผู้สมัครมภีูมิล าเนา

อยู่ในเขตพืน้ที่โควตาที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี สามารถสมัครได้ 

 2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 3) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

            เพื่อประโยัน์ต่อการศึกษาวิัาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผูส้มัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมัักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมัักที่ไม่มีอาการัักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ัี่ยวัาญ ถือเป็นโรคลมัักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิัาัีพเวักรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            3) ตาบอดสีันิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใั้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

/4.2) สายตา... 
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       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

                 6) ปัญหาทางจิตเวัขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวัอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิัาัีพ  

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

           7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เั่ียวัาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 
 

5. จ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจ าปีการศึกษา 

2562 ดังนี้ 

 1) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลแมส่าย    จ านวน  2 คน 

 2) ประเภทโควตาแหลง่ฝึกโรงพยาบาลพาน    จ านวน  2 คน 

3) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า   จ านวน  1 คน 

4) ประเภทโควตาแหล่งฝกึโรงพยาบาลงาว    จ านวน  1 คน 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  4 - 22 กุมภาพันธ์  2562  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง  

ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบ  ัาระเงินพร้อม  ัาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้ง  ัาระ

ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไป

ยังมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต าบลแม่กา อ าเออเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  

(วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาแหลง่ฝึก ปี 2562”) 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์   

ในการคืนเงินคา่สมัคร 
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7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง  

(รูปสีหรือขาว - ด า)  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน)  

จ านวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จ านวน 

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประัาัน จ านวน 1 ฉบับ 

 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา จ านวน 1 ฉบับ 

6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา จ านวน 1 ฉบับ 

 7) ส าเนาการเปลี่ยนัื่อ หรอืสกุล (ถ้ามี) 

 8) แบบฟอร์มรับรองนักเรียนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

หมายเหตุ  เอกสารส าเนาทุกฉบับให้ลงลายมือัื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด

คุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็ จ 

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัคร  

ยงัอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครตอ้งมคีุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใั้องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30% 

2.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 50% 

หมายเหตุ: ใั้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ของปีปัจจุบัน (ปี 2562) 

 จากนั้นน าค่าน้ าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยตามการจัดสรรโควตาแหล่งฝกึ และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  

9. วันตรวจสอบหรอืแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่18 – 20 มนีาคม 2562  
 

10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมอาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่12 เมษายน 2562 

 

/ 11. วัน... 
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11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่12 – 19 เมษายน 2562 

 

12. วันสอบสัมอาษณ ์

วันที ่20 เมษายน 2562 
 

13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมอาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่22 เมษายน 2562 
 

14. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่24 - 25 เมษายน 2562 
 

15. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  27 เมษายน 2562 
 

16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

19. วันเปิดอาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    20   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                               

                                                                                            
            
      

 

 

 

 

(ดร.ัลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิัาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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แบบฟอร์มรับรองนักเรยีนสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

ข้าพเจ้า (ัื่อ-สกุล)................................................................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... ขอรับรองว่า  

(    ) โรงพยาบาลแม่สาย 

(    ) โรงพยาบาลพาน 

(    ) โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

(    ) โรงพยาบาลงาว 
 

เลขที่.........................ต าบล.......................................อ าเภอ.................................

จังหวัด........................................ยินดีให้ นาย/นางสาว..................................................................

นักเรียนโรงเรียน..................................................ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............

ต าบล ................................อ าเภอ ......................................จังหวัด ................................................

สมัครเข้าโครงการโควตาแหลง่ฝึก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ปีการศกึษา 2562 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยยินดีสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างเรียน จ านวน..................บาท/ปี/คน 

และเมื่อผู้รับโควตาแหล่งฝึกส าเร็จการศึกษาแล้ว หากหน่วยงานมีต าแหน่งบรรจุ/อัตราจ้างหน่วยงาน

ยินดีให้ปฏิบัติงานในต าแหนง่พยาบาลวิัาัีพ  

 

 

           ลงั่ือ........................................................... 

        (..........................................................)  

             วันที่…….....เดือน...........................พ.ศ. 2562 

                                                                                         (ประทับตราัื่อสว่นราัการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผูร้ับรองในแบบฟอร์มรับรองนักเรียนฉบับนี ้ตอ้งเป็นผูอ้ านวยการหรือเทียบเท่า  
 


