ปฏิทินการรับสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556
ลําดับที่
1

2

3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
การขอรับใบสมัคร
1.1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
1.2 งานรับเข้า กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
การรับสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเอง โดยชําระค่าสมัคร 200 บาท
ณ งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(อาคารสํานักงานอธิการบดี) (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

วัน เดือน ปี ที่ดําเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

2.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ไปรษณีย์เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
วันที่ 9 มีนาคม 2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 15 มีนาคม 2556
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
23 - 31 พฤษภาคม 2556
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียนพร้อมชําระค่าลงทะเบียน
และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
เปิดภาคเรียน
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1035 โทรสาร 0-5446-6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(โครงการพิ เ ศษ) ประจํ า ปีก ารศึ กษา 2556 ให้แ ก่ บุ คลากรด้ า นสาธารณสุ ข โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ในศาสตร์ทางสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรค
การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกันโรค และสร้างเสริม สุขภาพของผู้ ป่วย ครอบครัวและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม
3) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน ภาวะผู้นําด้านสุขภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4) ใช้ ก ระบวนคิ ด วิ จ ารณญาณในการแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ การประสานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนางานด้านการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
5) มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ ง และสามารถดํ า รงตนในฐานะนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขและนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน
7) เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

2. กลุ่มบุคคล...
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2. กลุ่มบุคคล
กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังต่อไปนี้
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) หรือ
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ
4) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือ
5) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุขศาสตร์) หรือ
6) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือ
7) ประกาศนียบัตรพนักงานเภสัชกรรม
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้อ ยู่ใ นประเทศไทยอย่ างถู กต้ องตามกฎหมาย และเป็ นผู้ ยึดมั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) ต้องเป็น ผู้ป ราศจากโรคเหล่ านี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคในระยะอันตราย โรคเท้ า ช้ าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักระยะที่แสดง
อาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5) ไม่ เ คยต้อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาลถึง ที่ สุดให้จํ า คุ ก เว้ น แต่ ในกรณีค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
7) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
8) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในหลักสูตร
ตามข้อ 2

4. คณะ/หลักสูตร...

3
4. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/และจํานวนรับ
รหัสสาขา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
5646 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ
120 คน

5. การรับสมัคร
กรอกใบสมั ครด้ว ยตนเองผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th พร้อ มทั้ ง สั่ง พิม พ์
ใบสมัคร และผู้สมัครต้องดําเนินการส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1) ส่ง เอกสารการสมั ครด้ว ยตนเอง ที่ ง านรับ เข้า กองบริก ารการศึกษา มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
2) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูวันประทับ
ตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท เป็นธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเอกสารการสมัคร
พร้ อ มหลั ก ฐานไปยั ง งานรั บ เข้ า กองบริ ก ารการศึ กษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ต.แม่ ก า อ.เมื อ ง
จ.พะเยา 56000
หมายเหตุ 1. วงเล็บมุมซอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการ
พิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2556
2. กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ า สมั ค ร ทั้ ง นี้ หากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเป็ น เท็ จ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดําเนินการตามกฎหมาย
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสี
หรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวา
ของใบสมัคร
2) สําเนาใบแสดงผลการเรีย นที่สําเร็ จการศึกษา ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย (ปพ.1)
จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
3) สําเนาใบประกาศนียบัตร (ตามข้อ 2) จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
4) สําเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
(พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
5) สําเนาบัตร...
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5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวราชการ จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
6) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
7) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
8) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 1 มีนาคม 2556
9. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่ 9 มีนาคม 2556
10. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 15 มีนาคม 2556
11. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
12. เปิดภาคเรียน
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

