
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการผลติทันตแพทย์ในเขตพืน้ที่ทรงงาน 

ประจำปีการศกึษา 2566 
 

 
 

 ด้ วยมหาวิทยาลั ยพะเยา  ได้ จั ดสรรที่ นั่ ง เรียนหลักสู ตรทั นตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต 

เพื่ อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี การแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และการแก้ปัญหาด้านการสื่อสารกับประชาชน

ในพื้ นที่  ซึ่ งประชาชนในพื้ นที่ ส่ วน ใหญ่ เป็นชาวเขา  โดยจะดำเนินการรับนัก เรียนโรงเรียน 

ในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เพื่อเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แห่งละ 1 คน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

แก่นักเรียนที่กำลังศกึษาในชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2566 ในถิ่นทุรกันดาร 

  1.2 เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้กับชุมชนชนบทของไทย โดยเป็นทันตแพทย์ที่มุ่งทำงานในชุมชน 

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและด้วยหัวใจแหง่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  

 2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 256 6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

        1) เป็นนักเรียนโรงเรยีนในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

        2) เป็นนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก 

  2.2 มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

  2.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 

  2.4 ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 

2.5 ไม่เป็น... 
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 2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

  2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ 

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และโรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 2.7 ไม่ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผดิอันเป็นลหุโทษ 

  2.8 มีทัศนคติที่ด ีและมีความตัง้ใจที่จะศกึษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

 2.9 รับสมัครโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และศาสนา 
  

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

3.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก 

จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย  

3.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 

       3.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น  

โรคจิต(psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality 

disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา

ทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

       3.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย  

หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม 

                 3.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตรายต่อ

ตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

                 3.2.4 มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุปสรรคต่ อการศึกษา การปฏิบัติ งาน  

และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

                 3.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่   

500  – 2 ,0 00  เฮิ รต ซ์  สู งก ว่ า  40  เด ซิ เบ ล  แล ะค วาม ส าม ารถ ใน ก ารแย ก แย ะค ำพู ด  

(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาท

การได้ยิน (sensorineural hearing loss)  

                 3.2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี  เมื่อแก้ไข 

ด้วยแว่นตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรอื 20/40  

3.2.7) มภีาวะ... 
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                 3.2.7 มีภาวะตาพร่องส/ีตาบอดสรีะดับปานกลางขึ้นไป 

         3.2.8 มี โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่ งมิ ได้ระบุ ไว้  ซึ่ งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

  ทั้ งนี้  สำหรับปัญ หาสุ ขภาพ  หรือ โรค  เมื่ อมหาวิทยาลั ยพิ จารณ าตั ด สิน ให้ ถื อว่ า 

ผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

 

4. จำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการผลิตทันตแพทย์ 

ในเขตพื้นทีท่รงงาน ประจำปีการศกึษา 2566 จำนวนทั้งสิน้ 2 คน ดังนี้ 

  1) นักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่  จำนวน 1 คน 

  2) นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จงัหวัดตาก    จำนวน 1 คน 

 

5. การรับสมัครเข้าศึกษา 

ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์  student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2566 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล

ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชำระ 

ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ 

และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง  กองบริการการศึกษา 

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง“สมัครโครงการผลิต

ทันตแพทย์ในเขตพืน้ที่ทรงงาน ปี 2566”) 

 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 

  6.1 ใบสมัครที่ สั่ งพิ มพ์ จาก เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ ายหน้ าตรง 

(รูปสี หรือขาว-ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

  6.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง 

จำนวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

หมายเหตุ : หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ 

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ  หรือหลักฐานประกอบการสมัคร 

เป็นเอกสารเท็จ หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้

สมัคร หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 

 
 

 

7. การสอบ... 

http://www.mytcas.com/
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7. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 

7.1 ผูส้มัครต้องมีคณุสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

  7.2 พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้องค์ประกอบ ดังนี้ 

       1) ความถนัดทั่วไป (TGAT)    10% 

       2) ความถนัดวิชาชีพ วิชาเฉพาะ กสพท (TPAT1) 20% 

               3) ความรูเ้ชงิประยุกต์ (A Level) จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

            (1) คณิตศาสตร์ 1      10% 

          (2) ฟิสิกส์      10% 

           (3) เคมี      10% 

            (4) ชีววิทยา      20% 

            (5) ภาษาอังกฤษ     20% 

หมายเหตุ: โดยทุกรายวิชาต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า 30% และ นำค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนนรวม

ทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อยตามจำนวนรับ และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไว้ ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

  7.3 การสอบสัมภาษณ์ โดยจะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ ข้อ 7.1

และข้อ 7.2 ข้างต้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับผลการตรวจร่างกาย เพื่อเสนอผลการพิจารณารับเข้าศึกษา

ครั้งสุดท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

ให้ถือเป็นที่สิน้สุด 

 

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

      วันที ่4–5 เมษายน 2566 

 

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

 วันที ่24 เมษายน 2566  

 

10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

      ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่25-26 เมษายน 2566 

 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 28 เมษายน 2566 

 

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

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 

 
 

 

13. วันยืนยันสิทธิ.์.. 

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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13. วันยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที ่4-5 พฤษภาคม 2566  

 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

     ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  

 

15. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) บันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต 

และการายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

          จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

17. วันรายงานตัวเข้าหอพัก 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 

                                ประกาศ  ณ  วันที่    11   มกราคม พ.ศ. 2566                                                                                                                                                               

 

 

 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

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





