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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจ าปี

การศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชยีงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักเรียนผู้ก าลังศึกษา             

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ ในโรงเรยีน 8 จังหวัดภาคเหนือ  

 2) เพื่อผลิตแพทย์ให้กับแหล่งชุมชนชนบทของไทย เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่  

นักเรียนที่ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่ก าลังศึกษา 

ในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง 

ล าพูน แมฮ่่องสอน และพะเยา 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

/3. คุณสมบัติ... 
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3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 2)  เป็นนักเรียนที่ ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรอืโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกิน

ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน 

แมฮ่่องสอน และพะเยา 

3) ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ ใน 

จังหวัดที่สมัคร (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ) 

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 

(หากบิดาหรอืมารดาที่เป็นข้าราชการตอ้งโยกย้ายใหม้ีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)  

4) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท า            

โดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมผีลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก    

ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล     

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง       

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น ได้แก่ 

โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ

แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง

ปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

2.2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย 

หรือส่งผลให้ เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษ า 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย      

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

/2.4) มีความ... 
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2.4) มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

2.4.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

2.4.2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งด ีแย่กว่า 6/24 หรอื 20/40 

2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่     

500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ

ค าพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ 

ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

2.6) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม  ทั้ งนี้  คณบดี /อธิการบดี  อาจแต่ งตั้ งผู้ เ ช่ียวชาญ เฉพาะโรค 

หรอืผูเ้ชี่ยวชาญในแตล่ะกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

2.7) ความเห็นของคณะกรรมการ/ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ 
 

5. จ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

2562 จ านวนทั้งสิน้ 11 คน ดังนี้ 

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ 

 1) จังหวัดเชยีงใหม่  จ านวน 1 คน 

 2) จังหวัดเชยีงราย  จ านวน 1 คน 

 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    

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่  4 - 22 

กุมภาพันธ์ 2562 

2) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้ง

ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

/ไปยัง... 

http://www.mytcas.com/
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ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

56000 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

หมายเหตุ  (วงเล็บมุมซอง “แพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปี 2562”) 

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

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูส้มัครและบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ 

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

หมายเหตุ  เอกสารส าเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่า 

ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้  

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิก

ถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล  

1) องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ 

1.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  20% 

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 (ปี 2562) 

 2) เกณฑก์ารตัดสินผลการคัดเลือก  

   ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 

/2.1) ผลการ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.niets.or.th/
http://www9.si.mahidol.ac.th/


5 
 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 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 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย 

ทดสอบจติเวช และสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวน 

ที่ประกาศรับก็ ได้  หากคะแนนจากผลการสอบข้อเขียนของผู้สมัครไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

วันที ่18 – 20 มีนาคม 2562  
 

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

วันที ่12 เมษายน 2562 

11. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

วันที ่12 – 17 เมษายน 2562 

 

12. วันทดสอบจติเวช  

วันที ่18 เมษายน 2562 
 

13. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่19 เมษายน 2562 
 

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

 วันที ่22 เมษายน 2562 
 

15. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่24 - 25 เมษายน 2562 
 

16. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  27 เมษายน 2562 
 

/ 17. วัน... 
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17. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

19. วันเข้ารว่มโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

20. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    22   มกราคม พ.ศ. 2562  
                                                                    

 
             

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดี รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 


