
                              
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ประจำปีการศกึษา 2564 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรการอบรม 

 หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล)  
 

2. คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย  

2) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร            

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3) อายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดการอบรม) 

4) ผูส้มัครต้องมนี้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะ 

เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล ซึ่งมีการเรียน 

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค  

และอุปสรรคต่อการศกึษา ดังต่อไปนี ้

1) มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2) มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้ น รุนแรง ได้ แก่  โรคจิต  (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง  

(Sever Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline  

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญหรือเทียบเท่า ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

4) โรคติดต่อ… 
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4) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

5) โรคไม่ติดต่อหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ 

5.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี         

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

5.4) โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้างในระยะปรากฏอาการน่ ารั งเกี ยจ  

โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

5.5) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

6) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

7) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

7.2) สายตาข้างด ีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
 

8) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาท และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

9) โรคหรือความพิการอื่น  ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ทั้งนี ้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจ

ร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 
 

4. จำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร      

ผูช่้วยพยาบาล ประจำปีการศกึษา 2564 ตามจำนวนรับ ดังนี้ 
 

หลักสูตร จำนวนรับ (คน) 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60 
 

 

5. ระยะเวลาการอบรม 1 ปี 

1) เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) เรียนภาคปฏิบัติ/ฝกึปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

6. แนวทาง… 
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6. แนวทางการประกอบอาชีพ 

สามารถทำงานได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท (ภาคการศึกษาต้น 25,000 บาท    

ภาคการศกึษาปลาย 25,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท) 
   

8.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 

2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงิน 

ค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้  ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจาก

ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

(upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร และนำใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ดังกล่าวมายื่นในวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564) 

หมายเหตุ:  1. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์              

ในการคืนเงินค่าสมัคร 

       2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ      

พบในภายหลังว่า ข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร            

เป็นหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้

สมัครหรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

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

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

              Email: nursepyo.up@gmail.com 
 

9. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

10 . วั นป ระก าศราย ชื่ อ ผู้ ผ่ าน ก ารคั ด เลื อ ก และมี สิ ทธิ์ เข้ าอ บ รม  ผ่ าน เว็ บ ไซต์   

       www.admission.up.ac.th 

วันที่ 26 เมษายน 2564 
 

11. วันบันทึก… 

mailto:nursepyo.up@gmail.com
http://www.admission.up.ac.th/
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11. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  

     www.reg.up.ac.th รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันที ่26 – 30 เมษายน 2564 
 

12. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และวันปฐมนิเทศพร้อมส่งผลการตรวจ 

     สุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564                                                
 

                                         

                                                        
                    

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.reg.up.ac.th/

