ปฏิทิน
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ลําดับที่
1

2

3
4
5
6

กิจกรรม
การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ > สั่งพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมชําระค่าสมัครจํานวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
หรือ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
ยื่นใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
คณะส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ให้กองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.admission.up.ac.th)
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th

7

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

8

เปิดภาคการศึกษา

ระยะเวลา

บัดนี้ – 30 ก.ย. 63

7 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
14 - 18 ต.ค.63
14 - 18 ต.ค.63
19 - 22 ต.ค.63
26 ต.ค. 63

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณ์การทํางานให้ได้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง
2) เพื่อผลิตวิศวกรโยธาให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็ น ผู้ ที่ สํ าเร็จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชีพ ชั้ น สู ง (ปวส.)/ปริญ ญาตรี
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3) เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4) หากเป็นบุคลากรของภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
6) ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ราศจากโรคเหล่ านี้ คื อ โรคเรื้อน วัณ โรคในระยะอั น ตราย โรคเท้ าช้ าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
7) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
9) ไม่เคย...

-29) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคํ าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
10) เป็น ผู้ ที่ มี ความประพฤติ เรียบร้อย และรับรองต่ อมหาวิท ยาลัยได้ ว่าจะตั้ งใจศึ ก ษา
เล่ าเรีย นเต็ม ความสามารถ และจะปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้อ บังคับ ของมหาวิท ยาลั ย ที่ มี อยู่แล้ ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
รหัสสาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4601
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จํานวนรับ
40

หมายเหตุ : หากจํานวนผู้ ส มัค รไม่ เป็ น ไปตามเป้ ารับ มหาวิท ยาลั ยพะเยาขอสงวนสิ ท ธิ์
ไม่จัดการเรียนการสอน
4. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์
การทํางานได้
5. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
7. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง
ติ ด รูป ผู้ สมั ค รตามที่ กํ าหนดไว้ และพิ ม พ์ ใบชําระเงิน พร้ อมชํ าระเงิน ค่ าสมั ค ร 500 บาท ตามใบ
แจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)
ไปยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ตํ าบลแม่ กา อํ าเภอเมื อง จั งหวัด พะเยา
56000 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
หมายเหตุ: 1. (วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2563”)
2. กรณี...

-32. กรณี ที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณ สมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3391
8. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
(รูปสีหรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
7) ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ)
หมายเหตุ : เอกสารสํ า เนาทุ ก ฉบั บ ให้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
เป็ นเท็ จ หรื อหลั กฐานประกอบการสมั ครเป็ นเอกสารเท็ จหรื อปลอม ผู้ สมั ครจะถู กเพิ กถอนสิ ทธิ์
ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้
ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
9. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติระบุไว้ในประกาศนี้ และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
11. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563
12. รายงาน...

-412. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563
13. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563
14. เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตั ิการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2563
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................
ข้ า พเจ้ า (นพ.,พญ.).................................................. ใบประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมเลขที่ . .................................
ได้ตรวจร่างกายนาย,นาง,นางสาว...................................... หลักสูตร/สาขาวิชา..................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้
● ประวัติโรคประจําตัว
 ไม่มี
 มี ระบุ.......................................................................
 ปกติ  ผิดปกติ/พิการ ระบุ...................................................
● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งต่อนาที
น้ําหนัก.................. กก.
ส่วนสูง.............................ซม.
ค่า BMI………………
การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น (ตรวจทุกคณะ) ระบุ............................................................................
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจทุกคณะ)
- CBC
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- U/A
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- Chest X-ray
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
การตรวจร่ า งกาย (ตรวจทุ ก คณะ ยกเว้ น คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
● การตรวจตา
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไม่ใส่แว่น Rt ..................Lt ....................ใส่แว่น Rt .................Lt..................
● การตรวจตาบอดสี
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจหู คอ จมูก
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจการได้ยิน โดยส้อมเสียง  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจปอด และหัวใจ  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ และไม่ ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2549 ได้ กํ าหนดลั กษณะต้ องห้ ามของผู้ ที่ เข้ ารั บราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อน ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ว่าต้องไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ได้พิจารณาแล้ว
มีมติโรคต้องห้าม ดังนี้
1. วัณโรคในระยะอันตราย
2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3. โรคพิษสุราเรื้อรัง
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลงชื่อ............................................................
(..............................................................)
ผู้รับการตรวจร่างกาย

ลงชื่อ...........................................................
(................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(ประทับตราโรงพยาบาล)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
(...........) รั บ เข้ า ศึ ก ษา (..............) ไม่ ส มควรรั บ เข้ า ศึ ก ษา.......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

