ปฏิทินการรับสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556
ลําดับที่
1

2

3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
การขอรับใบสมัคร
1.1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
1.2 งานรับเข้า กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
การรับสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเอง โดยชําระค่าสมัคร 500 บาท
ณ งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(อาคารสํานักงานอธิการบดี) (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

วัน เดือน ปี ที่ดําเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

2.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ไปรษณีย์เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย)
วันที่ 9 มีนาคม 2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 15 มีนาคม 2556
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
23 - 31 พฤษภาคม 2556
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียนพร้อมชําระค่าลงทะเบียน
และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
เปิดภาคเรียน
งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1035 โทรสาร 0-5446-6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีประสบการณ์การทํางานให้ได้รับคุณวุฒิตามวิชาชีพของตนเอง
2) เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
3) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
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) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3. คุณสมบัติเฉพาะ...
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3. คุณสมบัติเฉพาะ
ทุกหลักสูตรผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.2) อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.3) ประกอบอาชี พในสายงานหรื อลั กษณะงานที่ เกี่ยวข้ องโดยตรงหรือเกี่ยวข้ อง
กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
5645 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5643 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5647 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
5644 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

จํานวนรับ
60
60
50
60

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ผู้สมัครไม่ถึงจํานวนรับ
5. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน แบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การทํางานได้
6. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย/ตลอดหลักสูตร)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 95,000 บาท โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4 และภาคการศึกษาที่ 5 ชําระ 15,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
8. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th พร้อมทั้งสั่งพิมพ์
ใบสมัคร และผู้สมัครต้องดําเนินการส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2) ส่งเอกสาร...
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2) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูวันประทับ
ตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
เป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยพะเยา และ
ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
หมายเหตุ: 1. วงเล็บมุมซอง โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2555
2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่ าสมั คร และหากตรวจพบภายหลั งว่ าเอกสารหลั กฐานการสมั ครเป็ นเท็ จ มหาวิ ทยาลั ยจะพิ จารณา
ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสี
หรือขาว - ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวา
ของใบสมัคร
2) สํา เนาใบแสดงผลการเรี ยนที่ สํา เร็ จการศึกษา ระดั บมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ปพ.1)
จํานวน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวราชการ จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
5) หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
6) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามทีป่ ระกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 1 มีนาคม 2556
12. วันสอบสัมภาษณ์ และส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่ 9 มีนาคม 2556
13. วันประกาศผล...
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13. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 15 มีนาคม 2556
14. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556
15. เปิดภาคเรียน
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ)์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

