
ปฏิทนิ 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑติสำหรับขา้ราชการทหารและตำรวจ 

 ปกีารศกึษา 2566 

    

ลำดับที่ กจิกรรม ระยะเวลา   
 

1 การสมัคร 

กรอกขอ้มูลผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th 

สมัครเขา้ศกึษา ระดับปรญิญาตรีโครงการพเิศษ สั่งพิมพ์ใบสมัคร 

 บัดนี้ – 21 เม.ย.66 

2 หน่วยงานต้นสังกัดที่รับสมัครดำเนินการรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐาน 

การสมัครส่งให้มหาวทิยาลัยพะเยา 
3 พ.ค.66 

3 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกและมีสทิธิ์เข้าศกึษา ผ่านเว็บไซต์ 

ww.admission.up.ac.th 
12 พ.ค. 66 

4 
บันทกึระเบยีนประวัตแิละรายงานตัวขึ้นทะเบียนนสิิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th 
15 – 19 พ.ค.66 

5 ชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/2566 29 พ.ค – 2 มิ.ย.66 

6 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 ีโครงการความรว่มมอืผลติบัณฑิตสำหรับขา้ราชการทหารและตำรวจ 

ปกีารศกึษา 2566 
 

 ด้วยมหาวทิยาลัยพะยา จะดำเนนิการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตร ีโครงการความร่วมมอืผลติบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ปีการศึกษา 2566

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาขา้ราชการทหารและตำรวจ ให้ไดร้ับการศกึษาในระดับปรญิญาตรี  

2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนา

กำลังพลทหารและตำรวจ 

3) เพื ่อเป็นการแลกเปลี ่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับกองทัพไทย         

และมหาวทิยาลัยพะเยากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1) เป็นผูส้ำเรจ็การศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย หรอื เทียบเท่า 

2) ประกอบอาชพีขา้ราชการทหาร หรอื ตำรวจ (ยศนายสบิขึ้นไป) 

3) มปีระสบการณ์ทำงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

4) อายุไม่ต่ำกว่า 24 ป ีนับถงึวันสุดทา้ยของการรับสมัคร 

5) เป็นผู้มสีัญชาติไทย หรอื อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู ้ยึดมั่น 

ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  

6) ตอ้งเป็นผูป้ราศจากโรคเหล่านี้ คอื โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรงและโรคพษิสุราเรื้อรัง  

7) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั ้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

8) ไม่เป็นผู ้ที ่ม ีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ 

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรนุแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 

9) ไม่เคย... 
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9) ไม ่เคยต ้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถ ึงท ี ่ส ุดให ้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อนักระทำโดยประมาทหรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ  

10) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรอืที่จะมีต่อไป

โดยเคร่งครัดทุกประการ    

3. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ 

คณะนติศิาสตร์ 

2401 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 30 

4. การจัดการเรยีนการสอน 

จัดการเรียนการสอน แบบ ทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์-อาทติย์ 

โดยมีการจัดการเรยีนการสอน การเทียบโอนผลการเรยีน และสามารถเทยีบประสบการณ์การทำงานได้ 

หมายเหตุ: หากจำนวนผู ้สม ัครไม่ เป ็นไปตามเป ้าร ับ มหาว ิทยาล ัยพะเยาขอสงวนสิทธ ิ์  

ไม่จัดการเรยีนการสอน 

5. ระยะเวลาศึกษา 

ระยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

6. ค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท 

ทัง้น้ี ผู้ผ่านการคัดเลอืก มหาวทิยาลัยพะเยาจะสนับสนุนทุนการศกึษา จำนวน 60,000 บาท 

7. การชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

แบ่งชำระภาคการศกึษาละ 15,000 บาท ในภาคการศกึษาที ่1 – 4 รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 60,000 บาท 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนยีมการศกึษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

8. การรับสมัคร 

กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th พรอ้มทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัคร

และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองโดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ 

ถงึวันที ่21 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ขา้ราชการทหาร ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกพะเยา  

ค่ายขุนเจืองธรรมกิราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

หมายเลขโทรศพัท์ 0 5443 1230 ต่อ 72021  

2) ข้าราชการ... 
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2) ขา้ราชการตำรวจ ยื่นใบสมัคร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  

ตำบลบา้นตอ๋ม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

หมายเลขโทรศพัท์ 0 5443 0147 

ทั ้งนี ้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใด ๆ ทั ้งสิ ้น โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ร ับสมัคร 

ดำเนินการรวบรวม ใบสมัครส่งให้มหาวทิยาลัยพะเยา ภายในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2566 

9. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครท ี ่ส ั ่งพ ิมพ์จากเว ็บไซต์ www.admission.up.ac.th และต ิดร ูปถ ่ายหน้าตรง          

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

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) สำเนาใบแสดงผลการเรยีนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรอืเทียบเท่า 

จำนวน 1 ฉบับ  

3) สำเนาใบประกาศนยีบัตร จำนวน 1 ฉบับ  

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวราชการ จำนวน 1 ฉบับ  

5) สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน 1 ฉบับ  

6) แบบหนังสอืรับรองจากหน่วยงานตน้สังกัด ตามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลัย (ท้ายประกาศ) 

7) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล (ถา้ม)ี จำนวน 1 ฉบับ  

หมายเหตุ: เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื ่อรับรอง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สม ัคร 

ขาดคุณสมบัติในข้อในข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความท่ีไดแ้จ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ 

หรอืหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผูส้มัครจะถูกเพกิถอนสทิธิ์ในการรับคัดเลือก

ครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูก

ดำเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 

10. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ 

มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และความเห็นชอบ 

จากหน่วยงานตน้สังกัด ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

11. หน่วยงานต้นสังกัดที่รับสมัครดำเนนิการรวบรวมใบสมัครส่งให้มหาวทิยาลัยพะเยา 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก และมสีทิธ์ิเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ ww.admission.up.ac.th 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

13. วันบันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัวขึ ้นทะเบียนนิสิตใหม่ นิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th 

 วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 

14.วันชำระ... 
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14. วันชำระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

 วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มถุินายน 2566 

15. วันเปดิภาคการศกึษา 

 วันที่ 6 มถิุนายน 2566 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพ ปฏบิัตกิารแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

  



 
แบบหนงัสอืรับรองจากหน่วยงานต้นสงักดั 

 

1. ขา้พเจา้ (ยศ)….……………………………………………………………………………..........................................................

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

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

ขอรับรองว่า ….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

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

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

ปัจจุบันมอีายุงาน.................ปี จริง โดยมีรายละเอยีดประสบการณ์ทำงานดังนี้ 

ลำดับที ่ รายละเอียดประสบการณท์ำงาน ระยะเวลาการทำงาน (ปี พ.ศ.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    เป็นผูท้ี่มคีุณสมบัติ และเหมาะสมในการศกึษาต่อในหลักสูตร/สาขาวชิาท่ีสมัคร 

     ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏบิตังิาน 

         2. คำรับรอง หรือ ความเห็นอื่นๆ (ถา้มี) 

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

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

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

 

ลงช่ือ…………………………………….……………………ผูบั้งคับบัญชา 

     (…………………………………………………………..) 

                                                                               ประทับตราสถานท่ีทำงาน (ถา้มี) 




