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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

จังหวัดพะเยา ล าปาง แพร่ น่าน และแมฮ่่องสอน โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักเรียน      

ที่ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 5 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา ล าปาง แพร่ น่าน และแม่ฮอ่งสอน 

 2) เพื่อผลิตทันตแพทย์ใหเ้พียงพอต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากและรองรับการพัฒนาของประเทศ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

 1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้ก าหนด ได้แก่  นั ก เรียนที่ ส าเร็จการศึกษาระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือ ช้ันปีสุดท้าย 

ตามหลั กสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  สายสามัญ  และต้ อ งมี คุณ สมบั ติตามระเบี ยบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) 

พุทธศักราช 2544 หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา 

ล าปาง แพร่ น่าน และแมฮ่่องสอน 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุง่มั่นในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

/3. คุณสมบัติ... 
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3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  

1) มีสัญชาติไทย และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัด

การศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรอืเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศกึษา  

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality      

รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก    

จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล     

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

2.1) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น 

ได้แก่  โรคจิต  (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิดปกติ  (Mood Disorders)     

โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 

(Personality Disorders) โ ด ย เฉ พ า ะ  Antisocial Personality Disorders ห รื อ 

Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรค

ต่อการศกึษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย หรือ

ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

/2.3) เป็นโรคไม่ติดตอ่... 
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2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย      

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน    

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

2.5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

2.5.2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งดี แย่กว่า 6/24 หรอื 20/40 

2.6) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่     

500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ

ค าพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ

ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

2.7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย    

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ทั้งนี้คณบดี /อธิการบดี อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เช่ียวชาญ

ในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

2.8) ความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ 
 

5. จ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี

การศกึษา 2561 ส าหรับโรงเรียนในเขต 5 จังหวัดภาคเหนือ จ านวนทั้งสิน้ 6 คน  
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 

2561 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงิน

ค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระ 

ค่าสมัครแล้ว 2 วันท าการ (ใบสมัครพร้อมใบแสดงผลการเรียนน ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)   

  กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ 

ในการคืนเงินคา่สมัคร 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรือขาว - ด า)  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน     

1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) ใบแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

 
/หมายเหตุ... 

http://www.admission.up.ac.th/
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หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบ

พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็น

เอกสารเท็จหรอืปลอม ผูส้มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร 

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล  

1) องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ 

1.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30% 

1.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 50% 

 2) เกณฑก์ารตัดสินผลการสอบคัดเลือก  

   ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑอ์งค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) มีคา่น้ าหนักตามที่ก าหนด 

2.2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่น้ าหนักตามที่ก าหนด       

2.3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 

โดยมีค่าน้ าหนกัตามที่ก าหนด  

รวมกันแล้วน าค่าน้ าหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงล าดับที่จากมาก   

ไปหาน้อย ตามจ านวนรับที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรไว้ตามประกาศ ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบ

คัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

 วันที ่4 สิงหาคม 2561 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรอืเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

 วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2561 
 

11. วันสอบสัมภาษณ ์

 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th 

วันที ่9 สิงหาคม 2561 
 

13. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที ่9 – 10 สิงหาคม 2561 
 

14. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

 
                                                                     

/15. วันเปิด... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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15. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่   23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

                                                                   
 

 

 

              
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 


