
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

โครงการสนบัสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

เขตภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2556 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อสนับสนุนนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเขตพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ 

 2) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้วให้มีเพียงพอ            

ที่จะปฏิบัติงานในอนาคต 

 3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา 

 1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซ่ึงผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษา            

ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

2) เป็นนักเรียน... 



 

 

2

2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ          

น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)   

หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ  

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง 

โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาท

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ไม่เคยเป็นผู้ข้ึนทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน 3.00 ข้ึนไป 

 9) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ               

ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)              

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline  Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวช

อ่ืน  ๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี   

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

4.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

4.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพ     

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

4.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

4.5 โรคติดสารเสพติด... 
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4.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

6) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

6.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

6.2) สายตาข้างดี ต่ํากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

6.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
 

7) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 

(Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 

8) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค             

ต่อการศึกษา ทั้งน้ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจร่างกายบุคคลเพ่ิมเติมได้ 
 

5. หลักสูตร / สาขาวิชา / จํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดิรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โครงการสนับสนนุ

การผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน

ทั้งส้ิน 5 คน  
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ตั้งแต่บัดน้ี ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัคร 

ตามที่กําหนดไว้และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กําหนด และส่งเอกสาร   

การสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง             

จ.พะเยา  56000  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

หมายเหตุ  (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว   

เขตภาคเหนือตอนบน 2556”) 

   กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่าสมัคร 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่ส่ังพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ดํา)  

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (Transcript) 5 ภาคเรียน จํานวน 1 ฉบับ 

 3) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 

 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ        

พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร 

หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้องค์ประกอบ ดังน้ี 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) 20% 

2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30% 

2.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 50% 

 หมายเหตุ : ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) เดือนตุลาคม 2555 

 จากนั้นนําค่าน้ําหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่า

จํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย 
 

9. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ 

1) เงื่อนไข 

1.1) ต้องประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

1.2) ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

1.3) เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว    

        หรือ ตามที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วกําหนดให้ เป็นเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

 2) ทุน/สิทธิประโยชน์ 

  2.1) ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

  2.2) ได้รับค่าหอพัก 3,000 บาท / เดือน (10 เดือน / ป)ี 
 

10. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัคร (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 

11. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
 

12.  การตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 

13. วันสอบสัมภาษณ์... 
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13.  วันสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 2 มีนาคม 2556 
 

14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา   

     (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่  6 มีนาคม 2556 
 

15. รายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2556 
 

16. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
 

17. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สมาคมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556  

 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
 

18. เลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2556 
 

19. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 วันที่ 6 – 24 พฤษภาคม 2556 
 

20. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ แสดงคุณวุฒิและย่ืนผลคะแนนสอบ O–NET 

   วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2556 

 

21. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556   

 วันที่  3  มิถุนายน 2556 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่     28      ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

                                                       

                                                                                                       
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
      


