
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการผลติบัณฑติทันตแพทยศาสตร์  

ประจำปีการศกึษา 2564  
 

   

 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคล 

ที่สำเร็จการศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

แก่ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6  

 2) เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากและรองรับการพัฒนา 

ของประเทศ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

 1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ 

บุคคลทีส่ำเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 

หรอืผูท้ีส่ำเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  สั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรอืสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ 

3) เป็นบุคคลที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 3. คุณสมบัต.ิ.. 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ 

 3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 3.50 ขึน้ไป 

4) ผูส้มัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสำเร็จ

การศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศกึษา แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

 5) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 7) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 8) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 9) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตวัขึน้ทะเบียนนิสติ 

10) กรณีนักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ           

ทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ประสานกับมูลนิธิ หรอืองค์กรนั้น ๆ 

11) มีทัศนคติที่ด ีและมีความตั้งใจทีจ่ะศกึษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบ

การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตาม

ระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

    2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

หรอืส่งผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.2) เป็นโรค... 
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              2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

    2.3) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    2.4) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-

2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) 

น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน(Sensorineural 

Hearing Loss) 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

           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 Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     2.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ทั้งนี้  สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5. จำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครโครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี

การศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิน้ 1 คน 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัค รผ่ าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่ างวันที่  5-10  มิ ถุ น ายน  2564 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงิน 

ค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัคร

ให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 

2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 

6 ภาคเรยีน (upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร) 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ 

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยัง

อาจถูกดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 3.50 ขึน้ไป 10% 

2.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  30% 

2.3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 20% 

2.4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 40% 
 

หมายเหตุ: 1. ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียนในระบบ TCAS 

และใชผ้ลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ของปีปัจจุบัน (ปี 2564) 

  2. นำค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยตามจำนวนรับ และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบ

คัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

  3. การสอบสัมภาษณ์ โดยจะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 

ข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับผลการตรวจร่างกาย เพื่อเสนอผลการพิจารณา 

รับเข้าศึกษาครั้งสุดท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิน้สดุ 

  4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาอย่างเคร่งครัด 

หากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1-3 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัคร

เข้าศึกษาในโครงการนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การตัดสินผล

การสอบคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

9. วนัสอบสัมภาษณ ์

วันที ่17 มิถุนายน 2564 
 

10. วันประกาศ... 

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


-5- 

 

10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที ่18 มิถุนายน 2564 
 

11. วันบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ออนไลน์  

     ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที ่19-21 มิถุนายน 2564 
 

12. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที ่24-25 มิถุนายน 2564 
 

13. วันสง่ผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

 ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th ในวันที่มหาวิทยาลัยจัดการเรยีนการสอนแบบปกติ 

 (ทั้งนี้  หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลือกเข้าศกึษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ) 
                                                                     

14. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    4   มิถุนายน พ.ศ. 2564 
       

   

                                   

                                            
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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