
ปฏิทิน 

การรบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชมุชน  

โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

    

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา   
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การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกท่ีนี่ > ส่ังพิมพ์ใบสมัคร 

พร้อมชาํระค่าสมัครจาํนวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)  บัดนี้ – 21 พ.ค. 64 

2 

ยื่นใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

3 
คณะส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร 

ให้กองบริการการศึกษา 
31 พ.ค. 64 

4 
ประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่านการคัดเ ลือก  และมี สิทธิ์ เข้ า ศึกษา  ผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th 
4 มิ.ย. 64 

5 บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 7-11 มิ.ย. 64 

6 รายงานตวัขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์)  7-11 มิ.ย. 64 

7 ชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 14-18 มิ.ย. 64 

8 เปิดภาคการศึกษา 21 มิ.ย. 64 

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

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปกีารศึกษา 2564 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

ปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพ่ือการป้องกันโรค 

การแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  

 2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ในการป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัว และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม 

 3) มีทักษะในการส่ือสาร การประสานงาน ภาวะผู้นําด้านสุขภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 4) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพ การประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

และพัฒนางานด้านการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 5) มีเจตคติที่ ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสามารถดํารงตนในฐานะนักวิชาการ

สาธารณสุข และนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 6) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดําเนินงาน 

 7) เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2. กลุ่มบุคคล 

 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(หลักสูตร 2 ป)ี จากสถาบันพระบรมราชชนก 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง

ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

3) ไม่เป็นผู้... 
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 3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง 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) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด                    

อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ 

 7) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร

ตามข้อ 2 

4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ 

รหัสสาขา คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ

(คน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

1801 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 30 

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5 ชําระ 15,000 บาท 

6. การรับสมัคร 

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

21 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ังพิมพ์เอกสาร 

ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ 

6.2 ส่ังพิมพ์ใบชําระเงิน พร้อมชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจาก 

ชําระค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ  

6.3 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)  

หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564) 

2. กรณี... 
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             2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 

ในการคืนเงินค่าสมัคร  

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1)  สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1  ฉบับ 

2)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ  

3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 

4)  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)  

5)  ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ) จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ 

พบในภายหลังว่าข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมคัรเปน็เอกสารเทจ็

หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่าน 

การคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  

2) พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติระบุไว้ในประกาศนี้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

9. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

10. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 

11. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 

12. วันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

วันที่  14 – 18 มิถุนายน 2564 

13. วันเปิดภาคการศึกษา 

วันที่ 21 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 

 
ประกาศ... 
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      ประกาศ  ณ  วันที ่ 26  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจําปีการศึกษา 2564 

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

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

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

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้ 

● ประวัติโรคประจําตัว   ไม่ม ี    ม ีระบุ.................................................................................. 

      ปกติ    ผิดปกต/ิพิการ  ระบุ.............................................................. 

● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท    ชีพจร................................... ครั้งต่อนาท ี

                                น้ําหนัก.................. กก.       ส่วนสูง.............................ซม.          ค่า BMI……………… 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

 - CBC      ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

 - U/A      ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

 -  Chest X-ray     ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

การตรวจร่างกาย  

● การตรวจตา     ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไม่ใส่แว่น Rt ..................Lt ....................ใส่แว่น Rt .................Lt.................. 

● การตรวจตาบอดส ี    ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจหู คอ จมูก    ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจการได้ยิน โดยส้อมเสียง   ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจปอด และหัวใจ      ปกติ    ผิดปกต ิระบุ............................................ 
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