
ปฏิทนิ 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตรี โครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566 

    

ลำดับที่ กจิกรรม ระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

การสมัคร 

กรอกขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเขา้ศกึษาระดับปรญิญาตรี โครงการพเิศษ สั่งพิมพ์ใบสมัคร 

พรอ้มชำระค่าสมัครจำนวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (7-11) 
บัดนี้ – 21 เม.ย. 66 

2 ยื่นใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)  

มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา (งานรับเข้าศึกษา) ตำบลแม่กา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

วงเล็บมุมซอง (สมัครเรยีนระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566) 

3 คณะส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร 

ให้กองบรกิารการศึกษา 
3 พ.ค.66 

4 ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคัดเลอืก และมีสทิธิ์เขา้ศกึษา ผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th 
12 พ.ค.66 

5 
บันทึกระเบยีนประวัติและรายงานตัวข้ึนทะเบยีนนสิติใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th 
15 – 19 พ.ค.66 

6 ชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 29 พ.ค. – 2 มิ.ย.66 

7 เปดิภาคการศกึษา 6 ม.ิย.66 

งานรับเข้าศกึษา กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 

 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566  

 

 ดว้ยมหาวทิยาลัยพะเยา จะดำเนนิการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา

ระดับปรญิญาตรี โครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผูมี้ประสบการณ์การทำงานให้ไดร้ับคุณวุฒติามวิชาชพีของตนเอง 

2) เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1) มีสัญชาตไิทย หรอื เป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  

2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจติเวชข้ันรุนแรง ได้แก ่โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรนุแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality 

รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4) ไม่เป็นผู ้ท ี ่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก

โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง 

5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรยีบรอ้ย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที ่มีอยู ่แล้ว         

หรอืที่จะมต่ีอไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 

  

3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ  

รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ 

คณะนิตศิาสตร์ 

2201 หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ 20 
 

          หมายเหตุ: สำหรบัหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวทิยาลัยพะเยา

ขอสงวนสทิธิ์ไม่จัดการเรยีนการสอน 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

    หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

     1.1 ต้องเป็นผูท้ี่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

     1.2 ประกอบอาชีพในสายงาน หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวกับสาขาวิชา

ที่ศกึษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

     1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 24 ป ีนับถึงวันสุดทา้ยของการรับสมัคร   

5. การจัดการเรยีนการสอน 

 จัดการเรยีนการสอน แบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปกีารศกึษา) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทติย์  

โดยมีการจัดการเรยีนการสอน การเทียบโอนผลการเรยีน และสามารถเทยีบประสบการณ์การทำงานได้ 

6. ระยะเวลาการศกึษา 

 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ ระยะเวลาการศึกษา

ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี  

7. ค่าธรรมเนยีมการศกึษา (แบบเหมาจ่าย/ตลอดหลักสูตร) 

   ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 

15,000 บาท ในภาคการศกึษาที่ 1-8   

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนยีมการศกึษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

8. การรับสมัคร 

 8.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  

21 เมษายน 2566 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 

ใบสมัคร พรอ้มทัง้ตดิรูปผูส้มัครตามที่กำหนดไว้ 

8.2 ส่ังพมิพ์ใบชำระเงนิ พรอ้มชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้ หลังจากชําระ

คา่สมัครแล้ว 3 วันทําการ 

 

8.3 ผูส้มัคร… 
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8.3 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพรอ้มหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง  

มหาวทิยาลัยพะเยา กองบรกิารการศึกษา(งานรับเข้าศึกษา) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

56000 ตั้งแต่บัดน้ีถงึวันที่ 21 เมษายน 2566 (ดูวันประทบัตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง (สมัครเรยีนระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ ปกีารศกึษา 2566)  

2. กรณีท ี ่ผ ู ้สม ัครขาดคุณสมบัต ิตามเง ื ่อนไขที ่ระบุไว้ มหาว ิทยาล ัยขอสงวนสิทธิ์  

ในการคืนเงินค่าสมัคร  

9. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสหีรอืขาว-ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน) จำนวน 1 รูป

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  

หรอืสำเนาใบแสดงผลการเรยีนตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี จำนวน 1 ฉบับ       

 3) สำเนาใบประกาศนยีบัตร จำนวน 1 ฉบับ  

 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวราชการ จำนวน 1 ฉบับ 

 5) สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน 1 ฉบับ  

 6) แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ทา้ยประกาศ) จำนวน 1 ฉบับ 

 7) สำเนาการเปล่ียนชื่อ หรอืสกุล (ถา้ม)ี 

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาด

คุณสมบัติในขอ้ในขอ้หนึ่ง หรอืตรวจสอบพบในภายหลังว่าขอ้ความที่ไดแ้จ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรอื

หลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรอืปลอม ผู้สมัครจะถูกเพกิถอนสทิธิใ์นการรับคัดเลือกครั้ง

นี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรอืไดผ้่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้้สมัครยังอาจถูกดำเนิน

คดอีาญาตามกฎหมาย 

10. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติที่แจง้ตามประกาศไวข้้างต้น 

 2) พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติระบุไว้ในประกาศนี้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะ

 ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยพะเยาใหถ้อืเป็นที่สิ้นสุด 

12. วันประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลอืกและมสีิทธิ์เข้าศกึษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

13. บันทกึระเบยีนประวัตแิละรายงานตัวข้ึนทะเบียนนสิติใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 

 

 

14. วันชำระ… 
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14. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

 วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 

15. วันเปิดภาคการศึกษา 

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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แบบหนงัสอืรับรองประสบการณ์การทำงาน 

 

1. ขา้พเจา้ นาย นาง นางสาว อื่น ๆ (โปรดระบุ)….……………………………………………………………………

ตำแหน่ง….………………………………………..……………………..………ระดับ….…………..……สังกดั….……………………………………………  

สถานที่ทำงาน….………………..………………………… อำเภอ….……………………………  จังหวัด….……………………………………………     

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

ตำแหน่ง….………………………………………..…………ระดับ….……………………… สังกัด….…………………………………………………………  

สถานที่ทำงาน….………………..……………………………… อำเภอ….……………………………  จังหวัด….………………………………………  

ปัจจุบนัมอีายงุาน............ปี    โดยมรีายละเอยีดประสบการณ์การทำงานดังนี้ 

ลำดับที ่ รายละเอียดประสบการณท์ำงาน ระยะเวลาการทำงาน (ปี พ.ศ.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

    เปน็ผูท้ี่มคีุณสมบัติ และเหมาะสมในการศกึษาต่อในหลักสูตร/สาขาวชิาที่สมัคร 

     ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏบิตังิาน 

         2. คำรับรอง หรือ ความเห็นอื่นๆ (ถา้มี) 

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

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

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

 

ลงช่ือ…………………………………….……………………ผูบ้งัคับบัญชา 

      (…………………………………………………………..) 

                                                                               ประทับตราสถานท่ีทำงาน (ถา้มี) 

 




