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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560

ลาดับที่
1

กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

2

การขอรับใบสมัคร
กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th>
สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิกที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์

3

สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)

20 พฤษภาคม 2560

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

31 พฤษภาคม 2560

5

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

1-5 สิงหาคม 2560

6

รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

5 สิงหาคม 2560

7

เปิดภาคการศึกษา

19 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 3 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1272 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2560 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรค
การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกันโรค และสร้างเสริมสุ ขภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
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
สาธารณสุขและนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
7) เป็นผู้แสวงหาความรูใ้ หม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวติ
2. กลุ่มบุคคล
กลุ่มบุคคลที่มสี ิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนก
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้อยู่ใ นประเทศไทยอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
/2) ต้องเป็น…
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2) ต้องเป็นผู้ป ราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรือ้ รัง
3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่ เ ป็ นผู้ ที่ มี โ รคติ ด ต่ อหรื อภาวะอั นเป็ นอุ ป สรรคต่ อการศึ ก ษา เช่ น โรคลมชั กระยะ
ที่แสดงอาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5) ไม่เ คยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิ ด
อันกระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เป็นผูท้ ี่มคี วามประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
7) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในหลักสูตร
ตามข้อ 2
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับ
รหัสสาขา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2201
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

จานวนรับ
(คน)

100

5. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์
ใบแจ้งชาระเงิน พร้อมชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งการชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้
ทั้งนี้ไม่ต้องส่ง เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชาระค่า
สมัครได้หลังจากชาระค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
หมายเหตุ 1. กรณีมีชื่อสอบสัมภาษณ์ให้นาเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่
1.1 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
1.1.1 ส าหรั บผู้สมัครที่ สาเร็ จการศึ กษาแล้ว ให้ ใช้ สาเนาใบแสดงผลการเรียน
ขั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท และสาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
/1.1.2 สาหรับ…
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1.1.2 สาหรับผูส้ มัครที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
(บางสาขาวิชา) ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากาลัง ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
และใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย
1.2 สาเนาใบ Transcripts จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
1.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
1.5 ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ) ไปยื่นใน
วันสอบสัมภาษณ์ และหาก ไม่ตรงกับในระบบการสมัครของมหาวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การคัดเลือก
2. หากปรากฏในภายหลั งว่ า ผู้ สมั ครขาดคุ ณสมบั ติ ในข้ อใดข้ อหนึ่ ง หรื อตรวจสอบ
พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ
หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่าน
การคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผ้ ู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
6. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
8. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
9. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
11. ชาระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560
12. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 1– 4 สิงหาคม 2560
13. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
/14. เปิดภาค…
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14. เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

