
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) 

ประจำปีการศกึษา 2563 (รอบ 2) 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา 

ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักเรียนผู้กำลังศึกษา             

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน  

 2) เพื่อเพิ่มการผลิตและกระจายแพทย์ไปสู่พืน้ที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่  

นักเรียนที่ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรอืโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกิน

ในเขตพืน้ที่ 8 จังหวดัภาคเหนอืตอนบน 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรอื... 
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หรือสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

 2)  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และเป็นผู้สำเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่ม 

จังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน 

ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

3) ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ ใน 

จังหวัดที่สมัคร (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา) ต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดา 

หรอืมารดาทีเ่ป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) 

กรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ปกครองมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 

8 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิม

หรอืหลักฐานการย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดมิมาด้วย 

4) ไม่ เป็ นผู้มี โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคสำคัญ ที่ จะเป็ นอุปสรรคต่ อการศึกษา 

และการประกอบอาชีพและวิชาชีพเวชกรรม  

 5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด 

กับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย  

2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง       

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี ้

2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น ได้แก่ 

โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ

แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง

ปัญหา... 
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ปัญ หาทางจิต เวชอื่ น  ๆ อัน เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

2.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 

หรือส่งผลให้ เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.3) โรคไม่ติดต่อหรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง 

ต่อผูป้่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

2.4.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

2.4.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี  เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 

หรอื 20/40 

2.5) ความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 

2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด 

(Speech Discrimination Score) น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  70 จ าก ค ว าม ผิ ด ป ก ติ  

ของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)   

2.6) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้  แต่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม  ทั้ งนี้  คณ บดี /อธิการบดี  อาจแต่ งตั้ งผู้ เ ช่ียวชาญ เฉพาะโรค 

หรอืผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้ 

2.7) อนึ่ง สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2.1) ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/

ผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และถือเป็นข้อยุต ิ
 

 3) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  

หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ ทำให้ส่วนราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ 

ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม จะถูกถอน

สภาพการเป็นนิสติ 

 4) กรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทำสัญญาการเข้าศึกษากับสถาบันเรียบร้อยแล้ว สถาบัน 

จะส่งชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ไปยังสำนักงานเลขาธิการ 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดชื่อ

บุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนต่อไป หรือคัดชื่อออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับ 

การคัดเลือกของสถาบันสมาชิกฯ ทันที (ถ้ามี) ตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว 

 

5. สถานศกึษา... 
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5. สถานศึกษาและจำนวนรับเข้าศึกษา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์

เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 

จำนวนทั้งสิน้ 8 คน ดังนี้ 

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ได้แก่ 

 1) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับ 5 คน 

 1.1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 

 1.2) จังหวัดลำพูน  จำนวน 2 คน 

 1.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน 

 2) ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนรับ 3 คน 

2.1) จังหวัดพะเยา  จำนวน 1 คน 

2.2) จังหวัดแพร่  จำนวน 1 คน 

        2.3) จังหวัดน่าน  จำนวน 1 คน 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

สมัครผ่าน เว็บ ไซ ต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  23 - 25  มิถุนายน 2563 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (กองทุนทั่วไป) หมายเลขบัญชี 891-200001-3 

และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานผ่าน E-mail: admission.community@gmail.com (การสมัคร 

การชำระเงิน และการส่งเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25 มิถุนายน 2563 

เวลา 12.00 น.) 

หมายเหตุ:  กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ 

ในการคนืเงินค่าสมคัร 

 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร  

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

(รูปสีหรือขาว - ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 

1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 6 ภาคเรียน จำนวน 

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

3) สำเนา... 

mailto:admission.community@gmail.com
http://www.admission.up.ac.th/
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 3) สำเนาใบแสดงผลคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

(PAT1) คะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) และคะแนนวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์    

แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

5) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จำนวน 1 ฉบับ 

6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูส้มัครและบิดา มารดา หรอืผูป้กครอง จำนวน 1 ฉบับ 

7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ:  1. เอกสารสำเนาทุกฉบับใหล้งลายมือชื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด

คุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ 

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัคร 

ยังอาจถูกดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

  2. การส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานให้ดำเนินการทำไฟล์เอกสารแนบเพียง 

1 ไฟล์เอกสารเท่านั้น 
 

8. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล 

1) องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ 

1.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 20% 

1.2) ความถนัดทั่วไป (GAT)  20% 

1.3) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 10% 

1.4) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 30% 

1.5) วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 20% 

 2) เกณฑ์การตัดสนิผลการคัดเลือก  

    การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 

 2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) มคี่านำ้หนักตามที่กำหนด 

 2.2) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) มคี่านำ้หนกัตามที่กำหนด 

 2.3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์         

และ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์  

2.4) ผลการสอบจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ค่าน้ำหนักตามที่กำหนด  

 จากนั้นนำค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

และตรวจร่างกายต่อไป 

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาอย่างเคร่งครัด 

หากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ครบ 2 ครั้ง หรือเป็น 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบ 1 – 4 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในโครงการนี้ ยกเว้น

ผูส้มัครที่ได้ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น และมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนที่ประกาศรับก็ได้หากผลคะแนนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำหนด  

  2. การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

9. การตรวจร่างกาย  

 ดำเนินการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาความพร้อมของสภาพร่างกาย 

และจติใจตามคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทีก่ำหนด 
 

10. การสอบสัมภาษณ์  

 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

ในการรับเข้าศึกษา และกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์จะพิจารณา “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่วมกับ

ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประกาศผลการพิจารณารับเข้าศกึษาครั้งสุดท้ายต่อไป 
 

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

วันที ่25 มิถุนายน 2563 

12. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

ส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ ในวันที ่29 มิถุนายน 2563 ผ่าน E-mail: admission.community@gmail.com 

 ทั้งนี้ หากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 

เข้าศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าผลการคดัเลือกเข้าศกึษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ 
 

13. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่26 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.) 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

        www.admission.up.ac.th 

 วันที ่26 มิถุนายน 2563 (เวลา 16.30 น.) 
 

15. วันบันทึกข้อมูลระเบียนนิสิตและวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  ผ่านเว็บไซต์    

       www.reg.up.ac.th (ออนไลน์) 

 วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2563 
 

16. วันชำระ... 
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16. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 
 

17. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 วันที่ 29 มถิุนายน 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2563   
                                                                    

 

             
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  


