
ปฏิทิน 

การรบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

    

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกท่ีนี่ > ส่ังพิมพ์ใบสมัคร 

พร้อมชาํระค่าสมัครจาํนวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)  บัดนี้ – 21 พ.ค. 64 

2 

ยื่นใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาํบลแมก่า อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

3 
คณะส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร 

ให้กองบริการการศึกษา 
31 พ.ค. 64 

4 
ประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่านการคัดเ ลือก  และมี สิทธิ์ เข้ า ศึกษา  ผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th 
4 มิ.ย. 64 

5 บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 7 - 11 มิ.ย. 64 

6 รายงานตวัขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 7 - 11 มิ.ย. 64 

7 ชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 14 - 18 มิ.ย. 64 

8 เปิดภาคการศึกษา 21 มิ.ย. 64 

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

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

โครงการพิเศษ ปกีารศึกษา 2564 
 

   

 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณ์การทํางานให้ได้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง 

2) เพื่อผลิตวิศวกรโยธาให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1) เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/ปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 

  2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ป ี  (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

  3) เปน็ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

  4) หากเป็นบุคลากรของภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  5) เปน็ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

  6) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่าน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง 

ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

  7) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   8) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

9) ไม่เคย... 
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  9) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  10) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 

3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ 

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

1901 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 
 

หมายเหตุ: หากจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ 

ไม่จัดการเรียนการสอน 
 

4. การจัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ 

โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์        

การทํางานได้ 
 

5. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ป ี
 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท  

 หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 

7. การรับสมัครเข้าศึกษา 

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ังพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชําระ 

ค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

หมายเหตุ: 1. (วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการพิเศษ ป ี2564”) 

2. กรณี... 
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                2. กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัย 

จะสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3391  
 

8. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครที่ ส่ังพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง 

(รูปสีหรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว (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) 

หมายเหตุ: เอกสารสําเนาทุกฉบับให้ลงลายมือช่ือรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัคร

ขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ 

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็ จหรือปลอม  ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ 

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากน้ี

ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

9. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  

2) พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติระบุไว้ในประกาศนี้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ ww.admission.up.ac.th 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

 

11. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 
 

12. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 
 

13. วันชําระ... 
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13. วันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 

14. วันเปิดภาคการศึกษา 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2564 
        

                                     

                                            
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 


