ปฏิทินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหารและตารวจ
ประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับที่

กิจกรรม

1

การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th>
สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิกที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

2
3
4
5

บันทึกระเบียนประวัตินสิ ิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
เปิดภาคการศึกษา

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน
2561
18 กรกฎาคม 2561
1 – 3 สิงหาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561

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

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสาหรับข้าราชการทหารและตารวจ
ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยพะยา จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการความร่ ว มมื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ส าหรั บ ข้ า ราชการทหารและต ารวจ
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาข้าราชการทหารและตารวจ ให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกองทัพไทยและสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการพัฒนา
กาลังพลทหารและตารวจ
3) เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นด้ า นวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย พะเยากั บ กองทั พ ไทย
และมหาวิทยาลัยพะเยากับสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
2) ประกอบอาชีพข้าราชการทหาร หรือ ตารวจ (ยศนายสิบขึน้ ไป)
3) มีประสบการณ์ทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) อายุไม่ต่ากว่า 24 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
5) ได้รับแต่งตัง้ หรือ เคยได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน หรือ เทียบเท่า
6) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรือ้ รัง
8) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
9) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักระยะที่แสดง
อาการ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
/10) ไม่เคย...
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10) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิดอันกระทา
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
11) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับ
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนรับ
สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
3401 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
30
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3402 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
30
4. การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน แบบ ทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์
โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การทางานได้
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ผู้สมัครไม่ถึงจานวนรับ
5. ระยะเวลาศึกษา
1) หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 95,000 บาท
ทั้งนี้ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก มหาวิทยาลัยพะเยาจะสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
1) หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต จานวน 60,000 บาท
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จานวน 50,000 บาท
7. การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต แบ่งชาระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 4
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 60,000 บาท
/2) หลักสูตร...
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2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบ่งชาระภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ในภาคการศึกษาที่ 1 – 3
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 45,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
8. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัคร
และให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง ใบ สมั ค รด้ ว ยตนเองโดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
1) ข้าราชการทหาร ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายกาลังพล จังหวัดทหารบกพะเยา
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5443 1230 ต่อ 72021
2) ข้าราชการตารวจ ยื่นใบสมัคร ณ ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้หน่วยงานรับสมัครดาเนินการรวบรวม
ใบสมัครส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละหากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐาน
การสมัครเป็นเท็จ หรือปลอมวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจะไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามโครงการ และจะดาเนินการถอนสถานภาพการเป็นนิสติ และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
9. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
(รูปสีหรือขาว - ดา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สาเนาใบแสดงผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวราชการ จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5) ใบตรวจสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) จานวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
6) แบบหนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน
7) สาเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
/10. เกณฑ์การ...
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10. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และความเห็นชอบ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
12. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561
13. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
14. เปิดภาคการศึกษา
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
1. ข้าพเจ้า (ยศ)….……………………………………………………………………………..........................................................

ตาแหน่ง….………………………………………..…………...................…. สังกัด….………………………………………………………………………..
สถานที่ทางาน….………………..……………………………… อาเภอ….…………………………… จังหวัด….…………………………………………
ขอรับรองว่า ….………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
ตาแหน่ง….………………………………………..………………..….…………… สังกัด….…………………………….…………………………………………
สถานที่ทางาน….………………..……………………………… อาเภอ….…………………………… จังหวัด….…………………………………………
ปัจจุบันมีอายุงาน.................ปี จริง โดยมีรายละเอียดประสบการณ์ทางานดังนี้
ลาดับที่
รายละเอียดประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลาการทางาน (ปี พ.ศ.)

 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมในการศึกษาต่อในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร
 ขาดคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัตงิ าน

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

ใบรับรองแพทย์ สำหรับผูส้ มัครเพื่อเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า (นพ.,พญ.)..................................................ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่...............................ได้ตรวจร่างกาย
นาย,นาง,นางสาว.......................................................หลักสูตร/สาขาวิชา..........................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----แล้วปรากฏดังนี้
● ประวัตโิ รคประจาตัว  ไม่มี
 มี ระบุ..................................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ/พิการ ระบุ................................................
● สัญญาณชีพ ความดันโลหิต........................ม.ม.ปรอท ชีพจร................................... ครั้งต่อนาที
น้าหนัก...............................กก.
ส่วนสูง.............................ซม. ค่า BMI………………
กำรประเมินสุขภำพจิต (ตรวจทุกคณะ)  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ............................................................................
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิ ำร (ตรวจทุกคณะ)
- CBC
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- U/A
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
- Chest X-ray
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
กำรตรวจร่ำงกำย (ตรวจเฉพาะ คณะแพทยศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์)
● การตรวจตา
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจสายตา (Visual acuity) ไม่ใส่แว่น Rt ..................Lt ....................ใส่แว่น Rt .................Lt ..............
● การตรวจตาบอดสี
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจหู คอ จมูก
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจการได้ยิน โดยส้อมเสียง  ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
● การตรวจปอด และหัวใจ
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ............................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................ไม่เป็นผู้มีร่ างกายทุพพลภาพจนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7 (ข)(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ได้กาหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนในถาบันอุดมศึกษาว่าต้องไม่ เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2549 ได้พิจารณาแล้วมีมติโรคต้องห้ามดังนี้
1. วัณโรคในระยะอันตราย
2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3. โรคพิษสุราเรือ้ รัง
4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
5.โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ลงชื่อ.......................................................
(..............................................................)
ผู้รับการตรวจร่างกาย

ลงชื่อ...........................................................
(................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(ประทับตราโรงพยาบาล)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่างกายตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(...........) รับเข้าศึกษา (..............) ไม่สมควรรับเข้าศึกษา...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

