
ปฏิทนิ 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน  

โครงการพเิศษ ปการศกึษา 2565 

    

ลําดับที่ กจิกรรม ระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

การสมัคร 

กรอกขอมูลผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th  

สมัครเขาศกึษาระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ สั่งพมิพใบสมัคร 

พรอมชําระคาสมัครจํานวน 500 บาท ณ เคานเตอรเซอรวสิ (7-11)  บัดนี้ – 6 พ.ค. 65 

2 

ยื่นใบสมัครและสงเอกสารพรอมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย (แบบ EMS)  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

3 
คณะสงผลการพิจารณาการรับเขาศึกษาพรอมเอกสารและหลักฐานการสมัคร 

ใหกองบรกิารการศึกษา 
18 พ.ค. 65 

4 
ประกาศรายชื่ อผู ผ านการคัด เลือก และมีสิทธิ์ เข าศึกษา ผานเว็บไซต  

www.admission.up.ac.th 
23 พ.ค. 65 

5 บันทกึระเบยีนประวัตนิสิติใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th 26 - 31 พ.ค. 65 

6 รายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติใหม (ออนไลน) 26 - 31 พ.ค. 65 

7 ชําระคาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2565 6 - 10 มิ.ย. 65 

8 เปดภาคการศึกษา 13 ม.ิย. 65 

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

โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

ปการศึกษา 2565 ใหแกบุคลากรดานสาธารณสุข โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงค เพ่ือผลติบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

 1) มีความรูในศาสตรทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันโรค 

การแกปญหาดานส่ิงแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน  

 2) สามารถประยุกตความรูในศาสตรทางดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ในการปองกันโรค และสรางเสริมสุขภาพของผูปวย ครอบครัว และเนนการมีสวนรวมของชุมชน  

ดวยความรูทักษะที่เปนองครวม 

 3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน ภาวะผูนําดานสุขภาพ และสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 4) ใชกระบวนคิดวิจารณญาณในการแกปญหาสุขภาพ การประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

และพัฒนางานดานการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 5) มี เจตคติที่ดีและปฏิบัติตนใหถูกตอง และสามารถดํารงตนในฐานะนักวิชาการ

สาธารณสุข และนักสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม และสมาชกิในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 6) มคีวามรับผดิชอบ ตรงตอเวลา มีคุณธรรมจรยิธรรม และยดึมั่นในจรรยาบรรณในการดําเนนิงาน 

 7) เปนผูแสวงหาความรูใหมและศึกษาดวยตนเองตลอดชีวิต 

2. กลุมบุคคล 

 กลุมบุคคลที่มีสทิธิ์สมัครสอบคัดเลอืก คือ ผูสําเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร 2 ป) จากสถาบันพระบรมราชชนก 

3. คณุสมบัตขิองผูสมัคร 

 1) เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 

 2) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง

ในระยะปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดยาเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 

3) ไมเปนผู... 
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 3) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 4) ไมเปนผูท่ีมีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเร้ือรัง  

 5) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด                               

อนักระทําโดยประมาทหรอืความผดิอันเปนลหุโทษ 

 6) เปนผูท่ีมีความประพฤติเรยีบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตัง้ใจศกึษาเลาเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏบัิตติามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรอืที่จะมีตอไป

โดยเครงครดัทุกประการ 

 7) เปนผูสําเร็จการศกึษาจากสถาบันการศกึษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร

ตามขอ 2 

4. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

รหัสสาขา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา 
จํานวนรับ

(คน) 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

1901 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 30 

5. คาธรรมเนียมการศกึษา 

 คาธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบงชําระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาท่ี 5 ชําระ 15,000 บาท 

6. การรับสมัคร 

 6.1 สมัครผานทางเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันที่  

6 พฤษภาคม 2565 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสาร 

ใบสมัคร พรอมทัง้ตดิรูปผูสมัครตามท่ีกําหนดไว 

6.2 ส่ังพิมพใบชําระเงนิ พรอมชําระเงินคาสมัคร 500 บาท ผานเคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตบัดนี้

ถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจาก 

ชําระคาสมัครแลว 3 วันทาํการ  

6.3 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย (แบบ EMS) ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

จนถงึวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)  

หมายเหต:ุ 1. วงเล็บมุมซอง (สมัครเรยีนระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติสาขาวิชา

อนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศกึษา 2565) 

2. กรณี... 
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             2. กรณีที่ผูสมัครขาดคุณสมบัตติามเง่ือนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ 

ในการคืนเงินคาสมัคร  

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1)  สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 1  ฉบับ 

2)  สําเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ  

3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 

4)  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถาม)ี  

5)  ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยพะเยา (ทายประกาศ) จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ   หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบั ติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ 

พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จ

หรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร หรือไดผาน 

การคัดเลอืกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมคัรยังอาจถูกดําเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย 

8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน  

1) ผูสมัครตองมคุีณสมบัติตามท่ีระบุไวในประกาศน้ี  

2) พิจารณาคัดเลอืกตามคุณสมบัติระบุไวในประกาศนี้ และผานความเห็นชอบจากคณะ 

ท้ังนี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

9. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา  ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th

 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

10. วนับันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th 

วันท่ี 26 - 31 พฤษภาคม 2565 

11. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตใหม (ออนไลน) 

วันท่ี 26 - 31 พฤษภาคม 2565 

12. วันชําระคาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2565 

วันท่ี  6 – 10 มิถุนายน 2565 

13. วันเปดภาคการศกึษา 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 
ประกาศ... 
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      ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ใบรับรองแพทยสําหรับผูสมัครเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา  ประจําปการศึกษา 2565 

วันท่ี............เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

ขาพเจา  (นพ.,พญ.)................................................. . ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี............................... ...  

ไดตรวจรางกายนาย,นาง,นางสาว........................................................ หลักสูตร/สาขาวชิา........................................................ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----แลวปรากฏดังน้ี 

● ประวัติโรคประจําตัว   ไมมี    มี ระบุ.................................................................................. 

      ปกต ิ   ผดิปกติ/พกิาร  ระบุ.............................................................. 

● สัญญาณชพี ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท    ชพีจร................................... ครัง้ตอนาที 

                                น้ําหนัก.................. กก.       สวนสูง.............................ซม.          คา BMI……………… 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ  

 - CBC      ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

 - U/A      ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

 -  Chest X-ray     ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

การตรวจรางกาย  

● การตรวจตา     ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไมใสแวน Rt ..................Lt ....................ใสแวน Rt .................Lt.................. 

● การตรวจตาบอดสี    ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจหู คอ จมูก    ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจการไดยนิ โดยสอมเสียง   ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

● การตรวจปอด และหัวใจ      ปกติ    ผดิปกต ิระบุ............................................ 

พิจารณาผลการตรวจรางกายแลว เห็นวาผูผานการสอบขอเขียนมสีุขภาพ 

  สมบูรณ      ไมสมบูรณ เนื่องจาก.................................................. 

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

 

 

 

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

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

                        ผูรับการตรวจรางกาย                                                          แพทยผูตรวจรางกาย  

                                                                                                           (ประทับตราโรงพยาบาล)              

 

                                                                                       

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจรางกายตามคําส่ังของมหาวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2565 (เพ่ิมเตมิ ฉบับ 2) 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ  

ปการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม ฉบับ 2) ใหแกบคุลากรดานสาธารณสุข โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (หลกัสูตร 2 ป) จากสถาบันพระบรมราชชนก 

หรือสถาบันในสังกัดสถาบันวิทยาลยัชุมชน 

 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


