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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตร ีโครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน 

ปีการศึกษา 2563 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรที่ นั่ งเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต             

เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแก้ปัญหา       

ด้านสุขภาพอนามัย และแก้ปัญหาด้านการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่        

ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา โดยจะด าเนินการรับนักเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่             

และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แหง่ละ 1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

แก่นักเรียนทีก่ าลังศกึษาในชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในถิ่นทุรกันดาร 

 2) เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้กับชุมชนชนบทของไทย โดยเป็นทันตแพทย์ที่มุ่งท างานในชุมชน 

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและด้วยหัวใจแหง่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  

 1) เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  

1.1) เป็นนักเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ หรอื 

1.2) เป็นนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก  

 2) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
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 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 

8) กรณีนักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ           

ทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ประสานกับมูลนิธิหรอืองค์กรนั้น ๆ 

9) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (PAT2) ไม่น้อยกว่า     

90 คะแนน  

10) มีทัศนคติที่ด ีและมีความตัง้ใจที่จะศกึษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจาก    

จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล     

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

หรอืส่งผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อ

ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    2.3) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    2.4) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่  500 - 

2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (Speech Discrimination 

Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิ น

(Sensorineural Hearing Loss) 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้

           2.5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

           2.5.2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งดี แย่กว่า 6/24 หรอื 20/40 

     2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ้ื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurotic Disorders) โรค บุ ค ลิ ก ภ าพ ผิ ด ป ก ติ  (Personality Disorders) โด ย เฉ พ าะ  Antisocial 

/Personality... 
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Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     2.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรอือาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

4. จ านวนรับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์  

ในพืน้เขตพืน้ที่ทรงงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิน้ 2 คน ดังนี้ 

1) นักเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 1 คน 

2) นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก จ านวน 1 คน 
 

5. การรับสมัครเข้าศึกษา      

ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ 

และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้โรงเรียนตามภูมลิ าเนาของตนเอง ดังนี้  

1) นักเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งเอกสารที่โรงเรียนอมก๋อย

วิทยาคม จังหวัดเชยีงใหม่ 

2) นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ให้ส่งเอกสารที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

จังหวัดตาก  

          โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

หมายเหตุ  (วงเล็บมุมซอง “สมัครนิสติโครงการผลติทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปี 2563”) 
 

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

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

          3) ผลคะแนนการทดสอบความถนัด GAT/PAT 

/4) หลักฐาน... 

http://www.mytcas.com/
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4) หลักฐานการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงานโครงการมูลนิธิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หมายเหตุ  เอกสารส าเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง หากปรากฏ 

ในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้

แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรอืหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรอืปลอม ผูส้มัครจะถูก

เพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

7. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

          2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30% 

2.3) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 50% 

หมายเหตุ: ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ของปีปัจจุบัน (ปี 2563) 

 จากนั้นน าค่าน้ าหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยตามจ านวนรับ และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบ

คัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

      วันที ่30 - 31 มนีาคม 2563 
 

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

 วันที ่10 เมษายน 2563 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

      ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่10 – 17 เมษายน 2563 
 

11. วันสอบสัมภาษณ ์

 วันที่ 18 เมษายน 2563 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่  21 เมษายน 2563 
 

13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่22 - 23 เมษายน 2563 
 

/14. วันประกาศ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  27 เมษายน 2563 
 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

17. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 15 มถิุนายน 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25  ธันวาคม พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                               

                                                                   
 

 

              
 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

