
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทิน  

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชมุชน 

โครงการพเิศษ ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

  

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

รอบ 1 รอบ 2 

1 การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th > 

สมัครเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ > สั่งพิมพใ์บสมัคร 

พร้อมช าระค่าสมัครจ านวน 500 บาท ณ เคานเ์ตอร์เซอร์วิส (7-11)  

หรอื กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตั้งแตบ่ัดนี ้–  

4 พ.ค. 61  

25 พ.ค. – 28 

มิ.ย. 61 

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ค. 61 2 ก.ค. 61 

3 สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย  

(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 

19 พ.ค. 61 14 ก.ค. 61 

4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 61 20 ก.ค. 61 

5 ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์  

(ค่าธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2560) 

25 – 31   

พ.ค. 61 

- 

6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์เข้าศึกษา 8 มิ.ย. 61 18 ก.ค. 61 

7 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม่ ผา่นเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 1 – 3 ส.ค. 61 

8 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่  4 ส.ค. 61 

9 เปิดภาคการศกึษา 18 ส.ค. 61 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 



 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพเิศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 

------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ 

ประจ าปีการศกึษา 2561 ใหแ้ก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. วัตถปุระสงค ์เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรค 

การแก้ปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม และการสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชน  

 2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ในการป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ด้วยความรูท้ักษะที่เป็นองค์รวม 

 3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน ภาวะผู้น าด้านสุขภาพ และสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 4) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และพัฒนางานด้านการสาธารณสุขและการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

 5) มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสามารถด ารงตนในฐานะนักวิชาการ

สาธารณสุขและนักสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 6) มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 

 7) เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ 

2. กลุ่มบุคคล 

 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนก 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1)เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
 

/2) ตอ้งเป็น… 
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 2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง

ในระยะปรากฏอาการนา่รังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักระยะที่

แสดงอาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติด

สารเสพติดให้โทษ 

 5) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิด                                   

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรอืที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ 

 7) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร

ตามข้อ 2 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับ 

รหัสสาขา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3501 สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 
 

5. การรับสมัคร 

 กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์

เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้และพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน พร้อมช าระค่าสมัคร 

500 บาท ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระค่าสมัคร และผูส้มัครต้องด าเนินการส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561       

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) หรอื 

 2) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

/หมายเหต.ุ.. 
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หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศกึษา 2561 

 2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์          

ในการคืนเงินค่าสมัคร  และหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติทันที และด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1)  ส าเนาใบประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ านวน 1  ฉบับ 

2)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 1 ฉบับ 

3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

4) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)  

5)  ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ) ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

และหากไม่ตรงกับในระบบการสมัครของมหาวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การคัดเลือก  

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม 

ผูส้มคัรจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้แม้วา่ผูส้มคัรจะได้สมัคร หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างตน้ 

 2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th) 

 วันที ่11 พฤษภาคม 2561 

9. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา) 

 วันที ่19 พฤษภาคม 2561 

10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 วันที ่25 พฤษภาคม 2561 

11. ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ 

 วันที ่25 - 31 พฤษภาคม 2561 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที ่8 มิถุนายน 2561 

/13. บันทึก... 
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13. บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th  

 วันที ่1 – 3 สิงหาคม 2561 

14. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนเิทศนิสิตใหม่ 

 วันที ่4 สิงหาคม 2561 

15. เปิดภาคการศึกษา 

 วันที ่18 สิงหาคม 2561 

      ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

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

	ปฏิทินรับสมัคร-1-2561
	ประกาศรับโครงการสาธารณสุขศาสตร์-โครงการพิเศษ-1-2561



