
ปฏิทิน 

การรบัสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 

    

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

การสมัคร 

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกท่ีนี่ > ส่ังพิมพ์ใบสมัคร 

พร้อมชาํระค่าสมัครจาํนวน 500 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) 

หรือ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 บัดนี้ – 5 มิ.ย 63 

2 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

(www.admission.up.ac.th) 
16 มิ.ย. 63 

3 บันทึกระเบียนประวตัินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 20 - 22 มิ.ย.63 

4 รายงานตวัขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 20 - 22 มิ.ย.63 

5 ชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 25 – 26 มิ.ย. 63 

6 เปิดภาคการศึกษา 4 ก.ค. 63  

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

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษา           

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณ์การทํางานให้ได้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง 

2) เพ่ือผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่าน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

3) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality 

รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

4) ไม่เป็นผู้ที ่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก

โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง 

5) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

อย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว         

หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 

  

3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ  

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

คณะนิติศาสตร์ 

2501 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 8 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  20 

2503 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
20 

 

          หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

4.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

4.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4.1.2 ประกอบอาชีพในสายงาน หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวกับ 

สาขาวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ป ี 

  4.1.3 อายุไม่ต่ํากว่า 24 ป ีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

4.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

4.2.1 ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4.2.2 มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป  

4.2.3 อายุไม่ต่ํากว่า 24 ป ีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

 4.3 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

4.3.1 ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4.3.2 มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 3 ป ีข้ึนไป 

4.3.3 อายุไม่ต่ํากว่า 24 ป ีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร   

5. การจัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอน แบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การทํางานได้ 

6. ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 3 ป ี 

 
7. ค่าธรรมเนียม… 
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7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย/ตลอดหลักสูตร) 

   1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท     

โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1-8 

 2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในภาคการศึกษาที่  

1 – 4 และภาคการศึกษาท่ี 5 ชําระ 15,000 บาท   

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

8. การรับสมัคร 

 สมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ตั้ งแต่ บัดน้ี เป็นต้นไปจนถึงวันที่   

5 มิถุนายน 2563 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ังพิมพ์เอกสาร 

ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ และพิมพ์ใบชําระเงิน พร้อมชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท 

ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และผู้สมัครต้องดําเนินการส่งเอกสารการสมัคร ดังน้ี 

ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)  

หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

 2. กรณีที่ ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์         

ในการคืนเงินค่าสมัคร และหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

9. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  

หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ      

(พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)  

 3) สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 4) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/บัตรประจําตัวราชการ จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)

 5) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 6) แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน 

 7) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) 

 

10. เกณฑ…์ 
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10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น 

 ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา (www.admission.up.ac.th) 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 

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

วันที่ 20 -22 มิถุนายน 2563 

13. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์) 

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 

14. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563  

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 

17. เปิดภาคการศึกษา 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 

      ประกาศ ณ วันที่   21   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

-5- 

 
 

แบบหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน 

 

1. ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)….……………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ปัจจุบันมีอายุงาน............ปี    โดยมีรายละเอียดประสบการณ์การทํางานดังนี้ 

ลําดับที่ รายละเอียดประสบการณ์ทํางาน ระยะเวลาการทํางาน (ป ีพ.ศ.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

    เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมในการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

     ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัติงาน 

         2. คํารับรอง หรือ ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

 

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

      (…………………………………………………………..) 

                                                                               ประทับตราสถานที่ทํางาน (ถ้ามี) 

 


