ปฏิทิน
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ลาดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

2

การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมชาระค่าสมัครจานวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
หรือ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)

3

สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)

23 พ.ค. 63

4

27 พ.ค. 63

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสทิ ธิ์เข้าศึกษา
ชาระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563)

6

บันทึกระเบียนประวัตินสิ ิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th

7

รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่

8

เปิดภาคการศึกษา

1

บัดนี้ – 8 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63

29 พ.ค. 63 – 5 มิ.ย. 63
1 – 5 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563
------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดั บ ปริญ ญาตรี หลั ก สู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอนามั ย ชุม ชน โครงการพิ เ ศษ
ปีการศึกษา 2563 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรค
การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและเน้นการมีส่วนร่วมของชุม ชน
ด้วยความรูท้ ักษะที่เป็นองค์รวม
3) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร การประสานงาน ภาวะผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนางานด้านการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
5) มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง และสามารถด ารงตนในฐานะนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข และนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
7) เป็นผู้แสวงหาความรูใ้ หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ
2. กลุ่มบุคคล
กลุ่มบุคคลที่มสี ิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนก
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1)เป็นผู้อยู่ใ นประเทศไทยอย่ า งถู ก ต้อ งตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่ นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) ต้องเป็นผู้ป ราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
/3) ไม่เป็นผู้...
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3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
5) ไม่ เ คยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ดให้ จ าคุก เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามผิด
อันกระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เป็นผูท้ ี่มคี วามประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
7) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร
ตามข้อ 2
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับ
รหัสสาขา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะแพทยศาสตร์
1501
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

จานวนรับ
(คน)
30

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนีย มการศึก ษา 95,000 บาท โดยแบ่งชาระภาคการศึก ษาละ 20,000 บาท
ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5 ชาระ 15,000 บาท
6. การรับสมัคร
สมั ค รผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป จนถึ ง วั น ที่
8 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กาหนดไว้และพิมพ์ใบชาระเงิน พร้อมชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท
ตามใบแจ้งชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และผูส้ มัครต้องดาเนินการส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) หรือ
2) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวั ด พะเยา ตั้งแต่บั ดนี้เป็ นต้ นไป จนถึงวั นที่ 8 พฤษภาคม 2563
(เฉพาะในวันเวลาทาการ เวลา 08.30 – 15.30 น.)
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ: 1. วงเล็ บ มุมซอง สมัค รเรีย นระดับปริญ ญาตรี หลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2563
2. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ าสมั ค ร และหากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเป็ น เท็ จ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ ทันที และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) สาเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
5) ใบรั บ รองแพทย์ ตามแบบฟอร์ มของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (ท้ ายประกาศ) น ามายื่ น
ในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม
ผูส้ มัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้วา่ ผูส้ มัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม นอกจากนีผ้ สู้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
10. สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
12. ชาระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563
13. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563
/14. เปิดภาค...
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14. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
15. เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ใบรับรองแพทย์สาหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................
ข้ า พเจ้ า (นพ.,พญ.).................................................. ใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมเลขที่ . .................................
ได้ตรวจร่างกายนาย,นาง,นางสาว...................................... หลักสูตร/สาขาวิชา............................................................... ...
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้
● ประวัติโรคประจาตัว
 ไม่มี
 มี ระบุ.......................................................................
 ปกติ  ผิดปกติ/พิการ ระบุ...................................................
● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งต่อนาที
น้าหนัก.................. กก.
ส่วนสูง.............................ซม.
ค่า BMI………………
การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (ตรวจทุกคณะ) ระบุ............................................................................
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจทุกคณะ)
- CBC
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- U/A
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- Chest X-ray
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
การตรวจร่ า งกาย (ตรวจทุ ก คณะ ยกเว้ น คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
● การตรวจตา
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไม่ใส่แว่น Rt ..................Lt ....................ใส่แว่น Rt .................Lt..................
● การตรวจตาบอดสี
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจหู คอ จมูก
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจการได้ยนิ โดยส้อมเสียง  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจปอด และหัวใจ  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................ไม่เป็นผู้มีร่างก ายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ และไม่ ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2549 ได้ ก าหนดลั กษณะต้ องห้ ามของผู้ ที่เข้ ารั บราชการเป็นข้ าราชการพลเรื อน ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ว่าต้องไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวัน ที่ 27 ตุล าคม 2549 ได้พิจ ารณาแล้ว
มีมติโรคต้องห้าม ดังนี้
1. วัณโรคในระยะอันตราย
2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3. โรคพิษสุราเรือ้ รัง
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ผู้รับการตรวจร่างกาย

ลงชื่อ...........................................................
(................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(ประทับตราโรงพยาบาล)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกายตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(...........) รั บ เข้ า ศึ ก ษา (..............) ไม่ ส มควรรั บ เข้ า ศึ ก ษา...... .................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

