
 

 

ปฏิทิน  

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศกึษา 2561 

   

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา   

รอบ 1 รอบ 2 

1 การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th > 

สมัครเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ > สั่งพิมพใ์บสมัคร 

พร้อมช าระค่าสมัครจ านวน 500 บาท ณ เคานเ์ตอร์เซอร์วิส (7-11)  

หรอื กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตั้งแตบ่ัดนี ้– 

4 พ.ค. 61  

25 พ.ค. – 

28 ม.ิย. 61 

2 ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ค. 61 2 ก.ค. 61 

3 สอบสัมภาษณ์ พรอ้มทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย  

(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 

19 พ.ค. 61 14 ก.ค. 61 

4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 61 20 ก.ค. 61 

5 ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์  

(ค่าธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2561) 

25 – 31    

พ.ค. 61 
- 

6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์เข้าศึกษา 8 มิ.ย. 61 - 

7 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม่ ผา่นเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 1 – 3 ส.ค. 61 

8 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่  4 ส.ค. 61 

9 เปิดภาคการศกึษา 18 ส.ค. 61 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 



 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการพเิศษ ปีการศึกษา 2561 

------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษา           

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้

1. วัตถปุระสงค ์

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณก์ารท างานใหไ้ด้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง 

2) เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  

2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง        

ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  เช่น โรคลมชัก   

ระยะที่แสดงอาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง    

โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

5) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ ในกรณีความผิด

อันกระท าโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว         

หรอืทีจ่ะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 

/3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับ  

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

3301 หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 30 

3302 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 30 

3303 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
25 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชา  

               ที่ผู้สมัครไม่ถึงจ านวนรับ 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 4.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  4.1.2 อายุไม่ต่ ากว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

  4.1.3 มีประสบการณท์ างานอย่างน้อย 3 ปี ขึน้ไป 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

  4.2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ประกอบอาชีพในสายงาน หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา  

  4.2.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ประกอบอาชีพในสายงาน หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา  

  4.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

1) ผู้สมัครเป็น/เคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป (พนักงานรัฐวิสาหกิจ,

ลูกจา้งของรัฐ,ลูกจ้างของเอกชน)  

2)  ผู้สมัครเป็น / เคยเป็นเจ้าของธุรกิจ ประธานกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน  

3) ผูส้มัครเป็น/เคยเป็นข้าราชการปกครอง ข้าราชการท้องถิ่น (ระดับหัวหน้างาน)

ข้าราชการการเมอืง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน)  

4) ผูส้มัครเป็น/เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านพัฒนาชุมชน พัฒนาความมั่นคง

ของมนุษย์ สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การส่งเสริมการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน หรืองานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  

/5. การจัด… 
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5. การจัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอน แบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

โดยมกีารจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การท างานได้ 

6. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย/ตลอดหลักสูตร) 

1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท     

โดยแบ่งช าระภาคการศกึษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1-8 

 2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

95,000 บาท โดยแบ่งช าระภาคการศกึษาละ 20,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5

ช าระ 15,000 บาท  

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศกึษาไม่รวมค่าศกึษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

8. การรับสมัคร 

 กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์

เอกสารใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้และพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน พร้อมช าระค่าสมัคร 

500 บาท ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระค่าสมัคร และผูส้มัครต้องด าเนินการส่งเอกสารการสมัคร ดังนี ้

1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561       

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) หรอื 

 2) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศกึษา 2561 

 2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์         

ในการคืนเงินค่าสมัคร และหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติทันที และด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

9. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง 

(รูปสีหรอืขาว-ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

/2) ส าเนา... 
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 2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  

หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ      

(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 3) ส าเนาใบประกาศนยีบัตร จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวราชการ จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 5) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 6) ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล (ถ้ามี) 

 7) ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างตน้ 

 2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th) 

 วันที ่11 พฤษภาคม 2561 

12. สอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา) 

 วันที ่19 พฤษภาคม 2561 

13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 วันที ่25 พฤษภาคม 2561 

14. ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ 

 วันที ่25 – 31 พฤษภาคม 2561 

15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที ่8 มิถุนายน 2561 

16. บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที ่1 – 3 สิงหาคม 2561 

17. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนเิทศนิสิตใหม่ 

 วันที ่4 สิงหาคม 2561 

18. เปิดภาคการศึกษา 

 วันที ่18 สิงหาคม 2561 

 

/ประกาศ... 

http://www.reg.up.ac.th/
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ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
แบบหนงัสือรับรองประสบการณ์การท างาน 

 

1. ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)….……………………………………………………………………

ต าแหนง่….………………………………………..……………………..………ระดับ….…………..……สังกัด….……………………………………………  

สถานท่ีท างาน….………………..………………………… อ าเภอ….……………………………  จังหวัด….……………………………………………     

ขอรับรองวา่ นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)….……………………………………………………………………………... 

ต าแหนง่….………………………………………..…………ระดับ….……………………… สังกัด….…………………………………………………………  

สถานท่ีท างาน….………………..……………………………… อ าเภอ….……………………………  จังหวัด….………………………………………  

ปัจจุบันมอีายุงาน............ปี    โดยมีรายละเอยีดประสบการณ์การท างานดังนี้ 

ล าดับที ่ รายละเอียดประสบการณท์ างาน ระยะเวลาการท างาน (ปี พ.ศ.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ และเหมาะสมในการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

     ขาดคุณสมบัต ิไมเ่หมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏบัิตงิาน 

         2. ค ารับรอง หรือ ความเห็นอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………….……………………ผู้บังคับบัญชา 

      (…………………………………………………………..) 

                                                                               ประทับตราสถานท่ีท างาน (ถ้ามี) 



ใบรับรองแพทย ์ ส ำหรับผูส้มัครเพื่อเขำ้ศึกษำระดับปริญญำตรี 

มหำวทิยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................ 

ข้าพเจ้า  (นพ.,พญ.)..................................................ใบประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขท่ี...............................ได้ตรวจรา่งกาย    

นาย,นาง,นางสาว.......................................................หลักสูตร/สาขาวิชา.......................................................................... 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ----แลว้ปรากฏดังนี้ 

● ประวัตโิรคประจ าตัว   ไมม่ ี   ม ี ระบุ.................................................................. 

      ปกต ิ   ผิดปกติ/พกิาร  ระบุ................................................ 

● สัญญาณชพี ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท    ชพีจร................................... คร้ังตอ่นาที 

                                น้ าหนกั...............................กก.                ส่วนสูง.............................ซม.  ค่า BMI……………… 

กำรประเมินสุขภำพจิต (ตรวจทุกคณะ)  ปกติ      ผิดปกติ  ระบุ............................................................................ 

กำรตรวจทำงห้องปฏบิัตกิำร (ตรวจทุกคณะ) 

 - CBC      ปกติ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

 - U/A      ปกติ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

 -  Chest X-ray     ปกติ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

กำรตรวจร่ำงกำย (ตรวจเฉพาะ คณะแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย ์คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์) 

● การตรวจตา     ปกต ิ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

● การตรวจสายตา (Visual acuity)  ไมใ่ส่แวน่  Rt ..................Lt ....................ใส่แวน่  Rt .................Lt .............. 

● การตรวจตาบอดสี    ปกต ิ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

● การตรวจหู  คอ จมูก    ปกต ิ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

● การตรวจการได้ยิน โดยส้อมเสียง   ปกต ิ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

● การตรวจปอด  และหัวใจ   ปกต ิ    ผิดปกต ิ ระบุ............................................ 

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................ไม่เป็นผู้มีร่ างกายทุพพลภาพจนไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  และไม่ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน       ในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2549  ได้ก าหนดลักษณะตอ้งหา้มของผู้ท่ีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

พลเรือนในถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2549  เมื่อวันท่ี 27  

ตุลาคม  2549 ได้พิจารณาแลว้มมีตโิรคต้องห้ามดังนี้ 

1. วัณโรคในระยะอันตราย 

2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

3. โรคพิษสุราเร้ือรัง 

4. โรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

5.โรคทางจิตท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี 

 

ลงช่ือ.......................................................                                  ลงชื่อ...........................................................   

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

                      ผู้รับการตรวจร่างกาย                                                             แพทยผ์ู้ตรวจรา่งกาย  

                                                                                                             (ประทับตราโรงพยาบาล)                                                                                                    

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจรา่งกายตามค าสั่งของมหาวทิยาลัย 

(...........)  รับเข้าศึกษา (..............)  ไมส่มควรรับเข้าศึกษา................................................................................................... 

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