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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)  

ประจ าปีการศึกษา 2561 แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจ าปี

การศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักเรียนที่ก าลัง

ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮอ่งสอน และพะเยา  

 2) เพื่อผลิตแพทย์ให้กับแหล่งชุมชนชนบทของไทย เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

โดยเฉพาะชนบทในภาคเหนือตอนบน โดยเป็นแพทย์ที่มุ่งท างานในชุมชน ภายใต้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและดว้ยหัวใจแหง่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 

3) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงทางด้านแพทยศาสตร์ ให้เป็นก าลังส าคัญ  

ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขไทยใหเ้ข้มแข็ง พัฒนางานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ได้แก่  

เป็ นนั ก เรี ยนที่ ส าเร็ จการศึ กษาในระดั บ ช้ันมั ธยมศึ กษาปี ที่  4 และ 5 โดยก าลั งศึ กษา 

ช้ั นมั ธยมศึ กษาปี ที่  6 ในปี ก ารศึ กษา 2560 ตามหลั กสู ตรระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย 

สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือช้ันปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน    

สายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษา

นอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันเรียน          

ปีการศึกษาสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 ของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศกึษา   

 

/2) สถานศกึษา... 
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2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา ใน 8 จังหวัดภาคเหนอื ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา  

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 2)  เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 และ 5 โดยก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา 

3) ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนา และบิดา หรือมารดา หรือผู้ ปกครองตามกฎหมาย  

ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน

บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรอืมารดาที่เป็นข้าราชการตอ้งโยกย้ายใหม้ีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)  

 4) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก  

จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล  

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

5) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุ คลิ กภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality      

รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 7) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 8) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท า            

โดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 9) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจาก    

จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล     

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

/2) ผูส้มัคร... 
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2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 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) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย      

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน    

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

2.5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

2.5.2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งด ี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 จากความผิดปกติ 

ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

2.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย    

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ทั้งนี้คณบดี /อธิการบดี อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เช่ียวชาญ

ในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

2.8) ความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ 
 

5. จ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

2561 จ านวนทั้งสิน้ 11 คน ดังนี้ 

โรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 

 1) จังหวัดเชยีงใหม่  จ านวน 1 คน 

 2) จังหวัดเชยีงราย  จ านวน 1 คน 
/3) จังหวัด... 
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 3) จังหวัดล าปาง  จ านวน 1 คน 

 4) จังหวัดล าพูน  จ านวน 1 คน 

 5) จังหวัดแพร่  จ านวน 2 คน 

 6) จังหวัดน่าน  จ านวน 1 คน 

 7) จังหวัดแมฮ่่องสอน จ านวน 1 คน 

 8) จังหวัดพะเยา  จ านวน 3 คน 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ตั้ งแต่วันที่  15 - 30 มีนาคม 2561  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติด

รูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้และพิมพ์ใบช าระเงิน พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ตามใบแจ้งช าระ

ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

56000 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

หมายเหตุ  (วงเล็บมุมซอง “แพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปี 2561”) 

กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์      

ในการคืนเงินคา่สมัคร 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรอืขาว - ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป ตรงมุมขวา

ของใบสมัคร 

 2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน ฉบับจริง 

จ านวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูส้มัคร และบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ 

5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบ

พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็น

เอกสารเท็จหรอืปลอม ผูส้มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร 

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล  

1) องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ 

1.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรอื 6 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  20% 

/1.3) ความ... 
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1.3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10% 

1.4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30% 

1.5) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) 20% 

          ให้ ผู้ สมั ครสอบด า เนิ นการสมัค รสอบ  GAT PAT1 และ PAT2 ทาง www.niets.or.th         

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และด าเนินการสมัครสอบวิชาเฉพาะ

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ผ่านเว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th  

ของปีปัจจุบัน 

 2) เกณฑก์ารตัดสินผลการคัดเลือก  

   ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรอื 6 ภาคเรียน (GPAX) มีคา่น้ าหนักตามที่ก าหนด 

2.2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่น้ าหนักตามที่ก าหนด                   

2.3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์         

และ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์ โดยมีค่าน้ าหนักตามที่ก าหนด  

2.4) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้ าหนักตามที่ก าหนด  

   จากนั้นน าค่าน้ าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประมวลผลนักเรียน ใน  8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 คน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตรวจร่างกาย ทดสอบจิตเวช

และสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศให้มีผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวน 

ที่ประกาศรับก็ได้ หากคะแนนจากผลการสอบของผูส้มัครไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

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

วันที ่5 - 7 เมษายน 2561 
 

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

 วันที่ 11 เมษายน 2561 
 

11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที่ 11 – 19 เมษายน 2561 
 

12. วันทดสอบจติเวช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 19 เมษายน 2561 
 

13. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 20 เมษายน 2561 

 
/14) วัน... 

http://www.niets.or.th/
http://www9.si.mahidol.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิ ทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

      ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 27 เมษายน 2561 
 

15. วันยืนยันสิทธิ ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) 

      วันที ่3 - 6 พฤษภาคม 2561 
 

16. วั นประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกและมี สิ ทธิ์ เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา  

       ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
 

17. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที ่11 – 21 พฤษภาคม 2561 
 

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

 วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2561 
 

19. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ พร้อมสอบ pre-test โครงการเตรียมความพร้อม 

      และพัฒนาทักษะการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัย 

 วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 
 

20. เรยีน GE-Online 

 วันที่ 26 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2561 
 

21. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

วันที ่16 – 17 กรกฎาคม 2561 
 

22. วันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที ่31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2561 
                                                                     

23. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

      ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2561 
 

24. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

          

 

 

/ประกาศ... 

1 แก้ไข ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 27 มนีาคม 2561 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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ประกาศ  ณ  วันที่   27   มีนาคม  พ.ศ. 2561 

                                                                                                                            
             

 

(ดร.ส าราญ ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


