
ปฏิทิน 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

โครงการพเิศษ ปีการศึกษา 2563 

    

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา   
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การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเข้าศกึษาระดับปริญญาตร ีคลิกที่นี่ > สั่งพิมพใ์บสมัคร 

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

หรอื กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 บัดนี ้– 8 พ.ค. 63 

2 ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th) 15 พ.ค. 63 

3 สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวทิยาลัย) 23 พ.ค. 63 

4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสทิธิ์เข้าศกึษา 27 พ.ค. 63 

5 ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2563) 29 พ.ค. 63 – 5 ม.ิย. 63 

6 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม ่ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 1 – 5 ม.ิย. 63  

7 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิตใหม ่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่   6 ม.ิย. 63 

8 เปิดภาคการศกึษา 20 ม.ิย. 63  

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

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 

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


 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพเิศษ ปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

ปีการศกึษา 2563 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

สาธารณสุข และนักสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 6) มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 

 7) เป็นผู้แสวงหาความรูใ้หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ 

2. กลุ่มบุคคล 

 กลุ่มบุคคลที่มสีิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผูส้ าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนก 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1)เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

 2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง

ในระยะปรากฏอาการนา่รังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 

/3) ไม่เป็นผู้... 
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 3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 5) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด                                   

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 6) เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศกึษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรอืที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ 

 7) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาจากสถาบันการศกึษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร

ตามข้อ 2 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับ 

รหัสสาขา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

คณะแพทยศาสตร์ 

1501 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 30 

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งช าระภาคการศึกษาละ 20 ,000 บาท 

ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศกึษาที่ 5 ช าระ 15,000 บาท 

6. การรับสมัคร 

 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่   

8 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 

ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้และพิมพ์ใบช าระเงิน พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 500 บาท 

ตามใบแจง้ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และผูส้มัครต้องด าเนินการส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) หรอื 

2) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  

(เฉพาะในวันเวลาท าการ เวลา 08.30 – 15.30 น.) 

/หมายเหตุ... 



 3 

หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพเิศษ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 

ในการคืนเงินค่าสมัคร และหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติทันที และด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

7. 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 (ท้ ายประกาศ)  น ามายื่ น 

ในวันสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมคัรขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม 

ผูส้มคัรจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้แม้วา่ผูส้มัครจะได้สมัคร หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างตน้ 

 2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี ้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. ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563) 

วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 

13. บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

วันที่ 1 - 5 มถิุนายน 2563 

 
/14. เปิดภาค... 
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14. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนเิทศนิสิตใหม่ 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 

15. เปิดภาคการศึกษา 

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 

      ประกาศ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

ข้าพเจ้า  (นพ.,พญ.)................................ .................. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.................... ..............  

ได้ตรวจร่างกายนาย,นาง,นางสาว...................................... หลักสูตร/สาขาวิชา............................................................... ... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้ 

● ประวัติโรคประจ าตัว   ไม่มี    มี ระบุ....................................................................... 

      ปกติ   ผิดปกติ/พกิาร  ระบุ................................................... 

● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท    ชพีจร................................... ครั้งต่อนาที 

                                น้ าหนัก.................. 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  ( ตรวจทุกคณะ ยก เ ว้น  คณะนิติ ศ าสตร์  คณะรั ฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  คณะ วิศวกรรมศาสตร์  

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

ปฏิบัติหน้าที่ ได้ และไม่ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  

ว่าต้องไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549  เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม  2549 ได้พิจารณาแล้ว 

มีมติโรคต้องห้าม ดังนี้ 

1. วัณโรคในระยะอันตราย 

2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

3. โรคพิษสุราเรือ้รัง 

4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

5. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

ลงชื่อ............................................................                            ลงชื่อ...........................................................   

    (..............................................................)                             (................................................................) 

                        ผู้รับการตรวจร่างกาย                                                          แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย  

                                                                                                           (ประทับตราโรงพยาบาล)                                                                                                    

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกายตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

(...........)  รับเข้าศึกษา (.. . . . . . . . . . . . . )  ไม่สมควรรับเข้าศึกษา.. . . . . .......................................................................... . . . . . . . 

.................................................................................................................................................................................................. 


