ปฏิทนิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565
ลําดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

5

การสมัคร
กรอกขอมูลผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
สมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ สั่งพิมพใบสมัคร
พรอมชําระคาสมัครจํานวน 500 บาท ณ เคานเตอรเซอรวิส (7-11)
ยื่นใบสมัครและสงเอกสารพรอมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย (แบบ EMS)
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตํ า บลแม ก า อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา 56000
คณะสงผลการพิจารณาการรับเขาศึกษาพรอมเอกสารและหลักฐานการสมั คร
ใหกองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการคั ด เลื อ ก และมี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษา ผ านเว็ บไซต
www.admission.up.ac.th
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th

26 - 31 พ.ค. 65

6

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม (ออนไลน)

26 - 31 พ.ค. 65

7

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

6 - 10 มิ.ย. 65

8

เปดภาคการศึกษา

1

2
3
4

บัดนี้ – 6 พ.ค. 65

18 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65

13 มิ.ย. 65

งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1273 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565
ดวยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริญ ญาตรี หลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน โครงการพิ เศษ
ปการศึกษา 2565 ใหแกบุคลากรดานสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความรูในศาสตรทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันโรค
การแกปญหาดานสิ่งแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน
2) สามารถประยุกตความรูในศาสตรทางดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในการปองกันโรค และสรางเสริมสุขภาพของผูปวย ครอบครัว และเนน การมีสวนรวมของชุมชน
ดวยความรูทักษะที่เปนองครวม
3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน ภาวะผูนําดานสุขภาพ และสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4) ใชกระบวนคิดวิจารณญาณในการแกปญหาสุขภาพ การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และพัฒนางานดานการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
5) มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ต นให ถู ก ต อ ง และสามารถดํ า รงตนในฐานะนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข และนักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และสมาชิกในสังคมไดอยางเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
7) เปนผูแสวงหาความรูใหมและศึกษาดวยตนเองตลอดชีวิต
2. กลุมบุคคล
กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(หลักสูตร 2 ป) จากสถาบันพระบรมราชชนก
3. คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
1) เปน ผูอยูใ นประเทศไทยอยางถู กตองตามกฎหมาย และเป น ผูยึด มั่ น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2) ตอ งเปน ผูป ราศจากโรคเหลา นี้ คือ โรคเรื้อ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา ชา ง
ในระยะปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3) ไมเปนผู...

-23) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัว ใจ
ระดับรุน แรง โรคความดันโลหิต สูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
5) ไม เ คยต อ งโทษตามคํา พิพากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ใ นกรณี ความผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
6) เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไป
โดยเครงครัดทุกประการ
7) เปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร
ตามขอ 2
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
รหัสสาขา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร
1901
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

จํานวนรับ
(คน)
30

5. คาธรรมเนียมการศึกษา
คา ธรรมเนียมการศึ ก ษา 95,000 บาท โดยแบง ชํา ระภาคการศึ ก ษาละ 20,000 บาท
ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5 ชําระ 15,000 บาท
6. การรับสมัคร
6.1 สมัครผา นทางเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้เป นต นไป จนถึงวันที่
6 พฤษภาคม 2565 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสาร
ใบสมัคร พรอมทั้งติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว
6.2 สั่งพิมพใบชําระเงิน พรอมชําระเงินคาสมัคร 500 บาท ผานเคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตบัดนี้
ถึง วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชํ าระค าสมั ครได หลั งจาก
ชําระคาสมัครแลว 3 วันทําการ
6.3 ผูส มัครสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย (แบบ EMS) ไปยั งคณะสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตํ า บลแม ก า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา 56000 ตั้ ง แต บั ด นี้ เ ป น ต น ไป
จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565)
2. กรณี...

-32. กรณีที่ผสู มัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินคาสมัคร
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี)
5) ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยพะเยา (ทายประกาศ) จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลั ง ว า ผู สมั ครขาดคุ ณสมบั ติ ในข อใดข อ หนึ่ ง หรื อตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จ
หรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมั คร หรือไดผาน
การคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2) พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติระบุไวในประกาศนี้ และผานความเห็นชอบจากคณะ
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด
9. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
10. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th
วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2565
11. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม (ออนไลน)
วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2565
12. วันชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565
13. วันเปดภาคการศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ประกาศ...

-4ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

-5ใบรับรองแพทยสําหรับผูสมัครเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2565
วันที่............เดือน......................................พ.ศ. ........................
ข า พเจ า (นพ.,พญ.).................................................. ใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมเลขที่ . .................................
ไดตรวจรางกายนาย,นาง,นางสาว........................................................ หลักสูตร/สาขาวิชา........................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----แลวปรากฏดังนี้
● ประวัติโรคประจําตัว
 ไมมี
 มี ระบุ..................................................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ/พิการ ระบุ..............................................................
● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งตอนาที
น้ําหนัก.................. กก.
สวนสูง.............................ซม.
คา BMI………………
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
- CBC
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- U/A
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- Chest X-ray
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
การตรวจรางกาย
● การตรวจตา
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไมใสแวน Rt ..................Lt ....................ใสแวน Rt .................Lt..................
● การตรวจตาบอดสี
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจหู คอ จมูก
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจการไดยิน โดยสอมเสียง  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจปอด และหัวใจ
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................

พิจารณาผลการตรวจรางกายแลว เห็นวาผูผานการสอบขอเขียนมีสุขภาพ
 สมบูรณ
 ไมสมบูรณ เนื่องจาก..................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ผูรับการตรวจรางกาย

ลงชื่อ...........................................................
(................................................................)
แพทยผูตรวจรางกาย
(ประทับตราโรงพยาบาล)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรางกายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
(...........) รั บ เข า ศึ ก ษา (..............) ไม ส มควรรั บ เข า ศึ ก ษา.......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 2)
ดวยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี หลักสูต รสาธารณสุข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย ชุม ชน โครงการพิ เศษ
ปการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 2) ใหแกบคุ ลากรดานสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ป) จากสถาบันพระบรมราชชนก
หรือสถาบันในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

