
ปฏิทนิ 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน  

โครงการพเิศษ ปีการศกึษา 2566 

    

ลำดับที่ กจิกรรม ระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

การสมัคร 

กรอกขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเขา้ศกึษาระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ สั่งพมิพ์ใบสมัคร 

พรอ้มชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (7-11) บัดนี้ – 21 เม.ย. 66 

2 

ยื่นใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

3 
คณะส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร 

ให้กองบรกิารการศึกษา 
3 พ.ค.66 

4 
ประกาศรายชื ่อผ ู ้ผ ่านการค ัดเล ือก และม ีส ิทธ ิ ์ เข ้าศ ึกษา ผ่านเว ็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th 
12 พ.ค.66 

5 
บันทึกระเบยีนประวัติและรายงานตัวข้ึนทะเบยีนนสิติใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th 
15 – 19 พ.ค.66 

7 ชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2566 29 พ.ค. – 2 ม.ิย.66 

8 เปดิภาคการศึกษา 6 ม.ิย.66 

งานรับเข้าศกึษา กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 
 
 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566 
 

 ด้วยมหาวทิยาลัยพะยา จะดำเนนิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

ปกีารศกึษา 2566 ให้แก่บุคลากรดา้นสาธารณสุข โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ เพื่อผลติบัณฑติใหม้คีุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรค 

การแกป้ัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม และการสรา้งเสรมิสุขภาพของประชาชน  

 2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม 

ในการป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู ้ป่วย ครอบครัว และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ด้วยความรูท้ักษะที่เป็นองค์รวม 

 3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน ภาวะผู้นำด้านสุขภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

 4) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และพัฒนางานดา้นการสาธารณสุขและการสุขาภบิาลส่ิงแวดลอ้ม 

 5) มีเจตคติที่ดีและปฏบิัตตินใหถู้กต้อง และสามารถดำรงตนในฐานะนักวิชาการสาธารณสุข 

และนักสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้ม และสมาชกิในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 6) มคีวามรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา มคุีณธรรมจรยิธรรม และยดึมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินงาน 

 7) เป็นผูแ้สวงหาความรูใ้หม่และศกึษาดว้ยตนเองตลอดชวีติ 

2. กลุ่มบุคคล 

 กลุ่มบุคคลที่มสีทิธิ์สมัครสอบคัดเลือก คอื ผู้สำเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(หลักสูตร 2 ปี) จากสถาบันพระบรมราชชนกหรือวิทยาลัยชุมชน ที่มีประสบการณ์การทำงาน 

ในสังกัดหน่วยงานของรัฐ 

3. คณุสมบัตขิองผู้สมัคร 

 1) เป็นผู ้อยู ่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

 

 

2) ต้องเป็น... 
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 2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง

ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคตดิยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลกิภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด                               

อนักระทำโดยประมาทหรอืความผดิอันเป็นลหุโทษ 

 6) เป็นผูท่ี้มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย และรับรองต่อมหาวทิยาลัยไดว้่า จะตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรอืที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ 

 7) เป็นผูส้ำเร็จการศกึษาจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรตามขอ้ 2 

4. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

รหัสสาขา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนรับ

(คน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2301 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 30 

5. คา่ธรรมเนยีมการศกึษา 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ในภาคการศกึษาที่ 1 – 4 และภาคการศกึษาที่ 5 ชำระ 15,000 บาท 

6. การรับสมัคร 

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

21 เมษายน 2566 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 

ใบสมัคร พรอ้มทัง้ตดิรูปผูส้มัครตามที่กำหนดไว้ 

6.2 ส่ังพมิพ์ใบชำระเงนิ พรอ้มชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที ่ 21 เมษายน 2566 ทั ้งนี ้ สามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจาก 

ชําระคา่สมัครแล้ว 3 วันทําการ  

6.3 ผู ้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จนถงึวันที่ 21 เมษายน 2566 (ดูวันประทับตราไปรษณยี์เป็นสำคัญ)  

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอนามัยชุมชน โครงการพเิศษ ปกีารศึกษา 2566) 

                 2. กรณีที ่ผู ้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื ่อนไขที ่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 

ในการคนืเงินค่าสมัคร  

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1)  สำเนาใบประกาศนยีบัตรวชิาชพีช้ันสูง จำนวน 1  ฉบับ 

2)  สำเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcripts) จำนวน 1 ฉบับ  

3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรอืบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 

4)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถา้ม)ี  

5)  ใบรับรองแพทยต์ามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลัยพะเยา (ทา้ยประกาศ) จำนวน 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ   หากปรากฏในภายหลังว ่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัต ิในข ้อใดข้อหนึ ่ ง หร ือตรวจสอบ 

พบในภายหลังว่าขอ้ความที่ได้แจ้งไวใ้นใบสมัครเป็นเท็จ หรอืหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ

หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่าน 

การคัดเลือกแลว้ก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมคัรยังอาจถูกดําเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 

8. เกณฑ์การคดัเลอืกและการตัดสนิ  

1) ผูส้มัครตอ้งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวใ้นประกาศน้ี  

2) พจิารณาคัดเลอืกตามคุณสมบัติระบุไวใ้นประกาศนี้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

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

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

10. วันบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ นิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th 

วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 

11. วันชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2566 

 วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มถิุนายน 2566 

12. วันเปดิภาคการศกึษา 

 วันที่ 6 มถิุนายน 2566 

 

 

 

 

 

ประกาศ... 
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      ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา  ประจำปกีารศกึษา 2566 

วันที่............เดอืน......................................พ.ศ. ........................ 

ข้าพเจ้า  (นพ.,พญ.).................................................. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่. .................................  

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

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้ 

● ประวัตโิรคประจำตัว   ไม่มี    มี ระบุ.................................................................................. 

      ปกต ิ   ผดิปกต/ิพกิาร  ระบุ.............................................................. 

● สัญญาณชพี ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท    ชพีจร................................... ครัง้ต่อนาที 

                                นำ้หนัก.................. กก.       ส่วนสูง.............................ซม.          ค่า BMI……………… 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร  

 - CBC      ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

 - U/A      ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

 -  Chest X-ray     ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

การตรวจร่างกาย  

● การตรวจตา     ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

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

● การตรวจตาบอดสี    ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจหู คอ จมูก    ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจการไดย้นิ โดยส้อมเสยีง   ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจปอด และหัวใจ      ปกต ิ   ผดิปกต ิระบุ............................................ 

พิจารณาผลการตรวจร่างกายแลว้ เห็นว่าผูผ้า่นการสอบขอ้เขียนมีสุขภาพ 
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