ปฏิทินการรับสมัคร
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
1

กิจกรรม
การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th >
สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิก๊ ที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมชาระค่าสมัครจานวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
หรือ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

2

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์

3

สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 พฤษภาคม
2560
16 พฤษภาคม 2560
20 พฤษภาคม 2560

31 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน
ชาระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 )
2560
บันทึกระเบียนประวัตินสิ ิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
1 - 4 สิงหาคม 2560
รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

5 สิงหาคม 2560

เปิดภาคการศึกษา

19 สิงหาคม 2560

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

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
-----------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเขาศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีก ารศึกษา 2560 โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณ์การทางานให้ได้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง
2) เพื่อผลิตนัก วิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เ ป็นก าลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักระยะที่แสดง
อาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิดอันกระทา
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่ จะ
มีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
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3. คุณสมบัติเฉพาะ
ทุกหลักสูตรผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.2) อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.3) ประกอบอาชีพในสายงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับ
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
2001 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
2002 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหาธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิเตอร์ธุรกิจ
2003
(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
2004
(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

จานวนรับ
60
30
40
40

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ผู้สมัครไม่ถึงจานวนรับ
5. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน แบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การทางานได้
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย/ตลอดหลักสูตร)
1) หลั ก สู ตรนิ ติศาสตรบัณ ฑิต ค่ าธรรมเนีย มเหมาจ่ายตลอดหลัก สูต ร 120,000 บาท
โดยแบ่งชาระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1-8
2) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งชาระภาคการศึกษาละ
20,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5 ชาระ 15,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
/8. การรับ…
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8. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่ง
พิมพ์เอกสาร ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กาหนดไว้และพิมพ์ใบแจ้งชาระเงิน พร้อมชาระ
เงินค่าสมัคร 500 บาท ตามที่ระบุไ ว้ใ นใบแจ้ง การชาระค่า สมัคร และผู้สมัครต้องด าเนินการส่ ง
เอกสารการสมัคร ดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) หรือ
2) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่าสมัคร และหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ ทันที และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือ
ขาว-ดา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป ตรงมุมขวา
ของใบสมัคร
2) สาเนาใบแสดงผลการเรีย นที่สาเร็จการศึก ษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาใบประกาศนียบัตร จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) ส าเนาใบแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รในระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร ( Transcript)
จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวราชการ จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
6) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
7) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
8) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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11. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
12. สอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
14. ชาระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560
15. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
16. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
17. เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน
1. ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)….……………………………………………………………………

ตาแหน่ง….………………………………………..……………………..………ระดับ….…………..……สังกัด….……………………………………………
สถานที่ทางาน….………………..………………………… อาเภอ….…………………………… จังหวัด….……………………………………………
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)….…………………………………………………………………
ตาแหน่ง….………………………………………..…………ระดับ….……………………… สังกัด….…………………………………………………………
สถานที่ทางาน….………………..……………………………… อาเภอ….…………………………… จังหวัด….………………………………………
ปัจจุบันมีอายุงาน............ปี โดยมีรายละเอียดประสบการณ์การทางานดังนี้
ลาดับที่
รายละเอียดประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลาการทางาน (ปี พ.ศ.)

 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมในการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร
 ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัตงิ าน

2. คารับรอง หรือ ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….……………………ผู้บังคับบัญชา
(…………………………………………………………..)
ประทับตราสถานที่ทางาน (ถ้ามี)

