
คู่มือการปฏิบัติงาน

ก อ ง บ ร ิ ก า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า  ง า น ร ั บ เ ข ้ า ศ ึ ก ษ า

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า

Ver.3  01/03/66

w
w

w
.adm

ission.up.ac.th



 คู่มือการปฏิบัติงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการ
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ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานนี้เริ่มตั้งแต่่ การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

พะเยา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา การเปิดรับสมัคร

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา การดำาเนินโครงการผู ้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหาร

สถานศึกษาและแนะแนวสัญจร การดำาเนินโครงการแนะแนวสัญจร การดำาเนินโครงการผู้บริหาร
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เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติงานต่อไป

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที ่สนใจศึกษา

แนวทางในการปฏิบัติงาน ทำาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตรี

1. ดำาเนินการจัดทำาแผนการรับสมัครประจำาปี
 1.1 สำารวจข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัย
 1.2 สรุปหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ ที่จะเปิดรับประจำาปี และส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบ
 1.3 ประชุมการพิจารณาหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล
  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
 1.4 รวบรวม ตรวจสอบ ปรับแก้ไข
 1.5 ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ

2. ดำาเนินการรับสมัคร 

 2.1 การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 ไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องผ่านคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
โดยใช้ GPA และ TGAT ในการพิจารณา โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร โดยกำาหนดปฏิทินให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการดำาเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 2) ส่งข้อมูลแผนการรับสมัครไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเข้าระบบ TCAS การส่งข้อมูล
ในระบบจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเท่านั้น และการรับสมัครในแต่ละรอบ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะกำาหนดช่วงเวลาการดำาเนินการรับสมัครและการส่งข้อมูลในการรับ
ของแต่ละรอบตามกำาหนดการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
 3) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ w w w . a d m i s s i o n . u p . a c . t h
เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์
 4) เปิดระบบรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของแต่ละโครงการ
 5) รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.admission.up.ac.th
 6) ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
 7) พิจารณาจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
 8) ประมวลผลการคัดเลือกตามจำานวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร
 9) เสนอจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
 10) จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
 11) ดำาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่กำาหนด พร้อมทั้งสรุปผล
 12) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ
 13) ดำาเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS
 14) ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ (เคลียร์ริ่งเฮาส์) ในระบบ TCAS
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 15) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
 16) ส่งรายชื่อเจนรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

 2.2 การรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota)

 2.2.1 ผู้สมัครต้องผ่านคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา โดยพิจารณา
ตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
  1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน 
  2) ผลการทดสอบ TGAT TPAT และ A-level มีค่าน้ำาหนักตามสาขาวิชากำาหนด

 2.2.2 นำาค่าน้ำาหนักคะแนนรวมท้ังส้ินมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำาดับท่ีจากมากไปหาน้อย โดยมีข้ันตอน
การดำาเนินการ ดังต่อไปนี้
  1) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร โดยกำาหนดปฏิทินให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการดำาเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  2) ส่งข้อมูลแผนการรับสมัครไปยังท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าระบบ TCAS การส่งข้อมูล
ในระบบจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเท่านั้นและการรับสมัครในแต่ละรอบ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะกำาหนดช่วงเวลาการดำาเนินการรับสมัคร และการส่งข้อมูลในการรับ
ตามกำาหนดการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
  3) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook 
และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์
  4) เปิดระบบรับสมัคร โดยให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของแต่ละโครงการ
  5) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
  6) ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
  7) พิจารณาจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
  8) ประมวลผลการคัดเลือกตามจำานวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร
  9) เสนอจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
  10) จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
  11) ดำาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่กำาหนด พร้อมทั้งสรุปผล
  12) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  13) ดำาเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS
  14) ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ (เคลียร์ริ่งเฮาส์) ในระบบ TCAS
  15) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
  16) ส่งรายชื่อเจนรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
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 2.3 การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission

 การดำาเนินการรับสมัครของ TCAS รอบที ่ 3 (Admission) สามารถเลือกได้ถึง 10 อันดับ

และสามารถยื่นขอประมวลผลได้ถึง 2 รอบ จะดำาเนินการรับสมัครผ่านระบบ TCAS โดยเกณฑ์การคัดเลือก
ของ Admission มหาวิทยาลัยเป็นผู ้กำาหนดเกณฑ์การคัดเลือก (บางหลักสูตรใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ของสภาคณบดี/สภาวิชาชีพ) โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 1) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร โดยกำาหนดปฏิทินให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการดำาเนินงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 2) ส่งข้อมูลแผนการรับสมัครไปยังท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเข้าระบบ TCAS การส่งข้อมูล
ในระบบจะต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเท่านั้น และการรับสมัครในแต่ละรอบ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะกำาหนดช่วงเวลาการดำาเนินการรับสมัครตามกำาหนดการของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
 3) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook 
และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์
 4) ขั้นตอนการประมวลผลจัดลำาดับผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา (Sorting)
ครั้งที่ 1/ประมวลผลจัดลำาดับ (Sorting) ครั้งที่ 2 และประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 /ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 5) ดึงข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 3 เพื่อดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสุขภาพ
หรือสอบสัมภาษณ์ 
 6) ส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสุขภาพ หรือสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบ TCAS
 7) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
 8) ส่งรายชื่อเจนรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
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 2.4 การรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 เป็นการรับตรงที่ขึ ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งการเปิดรับสมัครและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
จะรับเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จำานวนไม่เป็นไปตามเป้ารับ โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังต่อไปนี้
  1) ดำาเนินการจัดทำารายงานผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาฯ ของ TCAS รอบท่ี 1 – 3 เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะเปิดรับใน TCAS รอบที่ 1
 2) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร 
 3) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook 
 4) เปิดระบบรับสมัคร โดยให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของแต่ละโครงการ
 5) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
 6) ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
 7) พิจารณาจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
 8) ประมวลผลการคัดเลือกตามจำานวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร
 9) เสนอจำานวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
 10) จัดทำาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
 11) ดำาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่กำาหนด พร้อมทั้งสรุปผล
 12) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 13) ดำาเนินการจัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
 14) ส่งรายชื่อเจนรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
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การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตรี  โครงการพิเศษ

1. ดำาเนินการจัดทำาแผนการรับสมัครประจำาปี

 1.1 สำารวจข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัย
 1.2 สรุปหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ ที่จะเปิดรับประจำาปี และส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบ
 1.3 ประชุมการพิจารณาหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา
 1.4 รวบรวม ตรวจสอบ ปรับแก้ไข
 1.5 ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ

2. ดำาเนินการรับสมัคร 

 ไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องผ่านคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร โดยกำาหนดปฏิทินให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 2) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ w w w . a d m i s s i o n . u p . a c . t h
เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
 3) เปิดระบบรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของแต่ละโครงการ
 4) รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.admission.up.ac.th
 5) คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารการสมัคร รวมทั้งดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยังกองบริการการศึกษา
 6) ดำาเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก/เอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา อีกครั้ง
 7) จัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
 8) ส่งรายชื่อกำาหนดรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
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การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ดำาเนินการจัดทำาแผนการรับสมัครประจำาปี

 1.1 สำารวจข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัย
 1.2 สรุปหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ ที่จะเปิดรับประจำาปี และส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบ
 1.3 ประชุมการพิจารณาหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ/คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา
 1.4 รวบรวม ตรวจสอบ ปรับแก้ไข
 1.5 ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา/จำานวนรับ

2. ดำาเนินการรับสมัคร 
 มีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องผ่านคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 
โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1) จัดทำาประกาศการรับสมัคร/ปฏิทินการรับสมัคร/วิธีการรับสมัคร โดยกำาหนดปฏิทินให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
 2) ประชาสัมพันธ์ไปคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ w w w . a d m i s s i o n . u p . a c . t h
เพจงานรับเข้าศึกษา Facebook และส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
 3) เปิดระบบรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
 4) รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.admission.up.ac.th
 5) ดำาเนินการสำารวจรายชื่อคณะกรรมการดำาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
และจัดทำาคำาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการคัดเลือก
 6) คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารการสมัคร รวมทั้งดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยังกองบริการการศึกษา
 7) ดำาเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก/เอกสารของผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา อีกครั้ง
 8) จัดทำาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
 9) ส่งรายชื่อกำาหนดรหัสนิสิตให้งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล



การเปิดระบบ
รับสมัครเข้าศึกษา
ในมหาว ิทยาล ัยพะเยา
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การเปิดระบบรับสมัคร
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

1.	การเข้าสู่ระบบ
	 1.1	เข้าสู่เว็บไซต์	www.reg.up.ac.th	คลิก	เข้าสู่ระบบ

1.2	เข้ารหัสผู้ใช้งาน	(username)	และรหัสผ่าน	(password)	เพื่อใช้งานระบบ
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2.	ขั้นตอนการบันทึกหลักสูตรที่เปิดรับในแต่ละปีการศึกษา
	 2.1	เลือกเมนู	รับสมัคร	>	หลักสูตรที่เปิดรับเข้าในแต่ละปี

	2.2	เลือกเมนู	เพิ่มรายการ
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2.3	บันทึกข้อมูลหลักสูตร	และจำานวนเป้ารับประจำาปี

3.	ขั้นตอนการเปิดโครงการรับสมัคร
	 3.1	เลือกเมนู	รับสมัคร	>	เตรียมข้อมูล	>	โครงการรับสมัคร
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3.2	เลือกเมนู	เพิ่มรายการ	เพื่อเปิดโครงการรับสมัคร

3.3	บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ
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3.4	เลือกโครงการ	หลักสูตรที่เปิดรับในโครงการ	เพื่อเพิ่มข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา	ที่เปิดรับ	

3.5	เลือกคณะ	หลักสูตร/สาขาวิชา	>	เพิ่มจำานวนแผนรับ	และองค์ประกอบในการสอบคัดเลือก
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3.6	กำาหนดแผนการเรียน	>	เลือกสาขาที่ต้องการกำาหนดคุณวุฒิ	>	ข้อมูลคุณวุฒิที่รับเข้า	>	เพิ่มรายการ

3.7	กำาหนดเกณฑ์ประมวลผลการคัดเลือก	>	เลือกสาขาที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการประมวลผล
การคัดเลือก	>	เพิ่มรายการ
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3.8	กำาหนดวิชา	ค่าน้ำาหนักคะแนน	ที่ต้องใช้ประมวลผลการคัดเลือก

3.9	เลือกเมนู	จังหวัดที่เปิดรับในโครงการ	>	เพิ่มรายการ
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3.10	เลือกเมนู	ค่าใช้จ่าย	>	เพิ่มรายการ

3.11	กำาหนดค่าสมัคร:	ประเภทค่าใช้จ่าย	>	ค่าใบสมัคร	



UNIVERSITY OF PHAYAO 17คู่มือการปฏิบัติงาน

3.12	เลือกกองทุน	เลือก	กองทุนเพื่อการศึกษา

3.13	ค่าใช้จ่าย	เลือก	ค่าสมัครสอบ



การดำาเน ินโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบผู้บริหารสถานศึกษา
และแนะแนวสัญจร
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1. ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
    1.1 วางแผน และกำาหนดปฏิทินการดำาเนินโครงการ
    1.2 จัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET 
    1.3 เสนออนุมัติโครงการ
    1.4 จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน
    1.5 ดำาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
    1.6 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ
    1.7 ดำาเนินกานเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

 2.1	เสนอโครงการ
  1) ดำาเนินการจัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET
  2) เสนออนุมัติโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการต่ออธิการบดี

    2.2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
  1) จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน ส่งกองคลัง
  2) จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
  3) ประสานสถานที่จัดประชุม พาหนะ ที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  4) จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา
  5) จัดทำาของที่ระลึกสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  6) จัดเตรียมสไลด์บรรยาย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
  7) จัดทำาหนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียน  และครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการ
  8) จัดทำาหนังสือเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี เข้าร่วมโครงการ
  9) ประสานการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
  10) ดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ (Line, Facebook) 
  11) ดำาเนินการจัดห้องพัก และจองห้องพักตามจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

	 2.3	ดำาเนินการจัดโครงการ
 ดำาเนินโครงการตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการดำาเนินโครงการ

	 2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
  1) จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
  2) เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่าย

การดำาเนินโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร
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1. ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
    1.1 วางแผน และกำาหนดปฏิทินการดำาเนินโครงการ
    1.2 จัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET 
    1.3 เสนออนุมัติโครงการ
    1.4 จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน
    1.5 ดำาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
    1.6 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ
    1.7 ดำาเนินกานเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

 2.1	เสนอโครงการ
  1) ดำาเนินการจัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET
  2) เสนออนุมัติโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการต่ออธิการบดี

    2.2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
  1) จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน ส่งกองคลัง
  2) จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
  3) ประสานสถานที่จัดประชุม (ห้อง Citcom Studio มหาวิทยาลัยพะเยา ) พาหนะ อาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  4) จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ ในรูปแบบออนไลน์
  5) จัดทำาของที่ระลึกสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  6) จัดเตรียมสไลด์บรรยาย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
  7) จัดทำาหนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียน  และครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการ
  8) จัดทำาหนังสือเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี เข้าร่วมโครงการ
  9) ประสานการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการ
  10) ดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ (Line, Facebook)

	 2.3	ดำาเนินการจัดโครงการ
 ดำาเนินโครงการตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการดำาเนินโครงการ

	 2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 1) จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
 2) เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่าย

การดำาเนินโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร	(รูปแบบ	ONLINE	)



การดำาเนินโครงการ
แ น ะ แ น ว ส ั ญ จ ร
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1. ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
    1.1 วางแผน และกำาหนดปฏิทินการดำาเนินโครงการ
    1.2 จัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET 
    1.3 เสนออนุมัติโครงการ
    1.4 จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน
    1.5 ดำาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
    1.6 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ
    1.7 ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

 2.1	เสนอโครงการ
  1) ดำาเนินการจัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET
  2) เสนออนุมัติโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการต่ออธิการบดี

				2.2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
          1) จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน ส่งกองคลัง
 2) จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
 3) ประสานโรงเรียนเพื่อเข้าแนะแนวสัญจร ที่พักสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 4) จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา
 5) จัดทำาของที่ระลึกสำาหรับโรงเรียน
 6) รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะ/วิทยาลัย
 7) จัดทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเพื่อเข้าแนะแนวสัญจร
 8) จัดทำาหนังสือเชิญคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
 9) ประชุมเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการดำาเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 10) ประสานการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 11) ดำาเนินการจัดห้องพัก และจองห้องพักตามจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

				2.3	ดำาเนินการจัดโครงการ
 ดำาเนินโครงการตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการดำาเนินโครงการ

				2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 1) จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
 2) เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่าย

การดำาเนินโครงการแนะแนวสัญจร
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1. ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
    1.1 วางแผน และกำาหนดปฏิทินการดำาเนินโครงการ
    1.2 จัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET 
    1.3 เสนออนุมัติโครงการ
    1.4 จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน
    1.5 ดำาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
    1.6 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ
    1.7 ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

 2.1	เสนอโครงการ
  1) ดำาเนินการจัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET
  2) เสนออนุมัติโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการต่ออธิการบดี

				2.2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
          1) จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน ส่งกองคลัง
 2) จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
 3) ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาในรูปแบบออนไลน์
 4) จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ ในรูปแบบออนไลน์
 5) จัดทำาของที่ระลึกสำาหรับนักเรียน
 6) รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะ/วิทยาลัย
 7) จัดทำาหนังสือเชิญคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 
 8) ประชุมเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อการดำาเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

				2.3	ดำาเนินการจัดโครงการ
 ดำาเนินโครงการตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการดำาเนินโครงการ

				2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 1) จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
 2) เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่าย

การดำาเนินโครงการแนะแนวสัญจร	(รูปแบบ	ONLINE)



การดำาเนินโครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูแนะแนวเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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1. ขั้นตอนการจัดทำาโครงการ
    1.1 วางแผน และกำาหนดปฏิทินการดำาเนินโครงการ
    1.2 จัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET 
    1.3 เสนออนุมัติโครงการ
    1.4 จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน
    1.5 ดำาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
    1.6 จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ
    1.7 ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการ

 2.1	เสนอโครงการ
  1) ดำาเนินการจัดทำาโครงการในระบบ E-BUDGET
  2) เสนออนุมัติโครงการ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติดำาเนินโครงการต่ออธิการบดี

    2.2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
          1) จัดทำาเอกสารสัญญายืมเงิน ส่งกองคลัง
 2) จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
 3) ประสานสถานที่จัดประชุม พาหนะ ที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 4) จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา
 5) จัดทำาของที่ระลึกสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 6) จัดเตรียมสไลด์บรรยาย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
 7) จัดทำาหนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียน  และครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการ
 8) จัดทำาหนังสือเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี เข้าร่วมโครงการ
 9) ดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ (Line, Facebook) 
 10) ดำาเนินการจัดห้องพัก และจองห้องพักตามจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

    2.3	ดำาเนินการจัดโครงการ
 ดำาเนินโครงการตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำาหนดไว้ในปฏิทินการดำาเนินโครงการ

    2.4	เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 1) จัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
 2) เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่าย

การดำาเนินโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยพะเยา
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การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา
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1. กระบวนการก่อนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 1) ดำาเนินการจัดหาข้อมูล เตรียมข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์
 2) ดำาเนินการหาร้านค้า สืบราคา
 3) วางแผนการดำาเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2. กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 1) จัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ (ฉบับร่าง) โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน ผ่านผู้อำานวยการ และเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุมัติการจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ต่ออธิการบดี
 2) กรณีไม่ผ่านการอนุมัติ นำามาปรับแก้ไข และเสนออนุมัติการจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ต่ออธิการบดีอีกครั้ง
โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน และผู้อำานวยการ
 3) กรณีผ่านการอนุมัติ ดำาเนินการจัดส่งไฟล์สิ่งพิมพ์ให้ร้านค้าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3. กระบวนการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
 ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ตามโรงเรียน ตลาดนัดหลักสูตร และอื่น ๆ

การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
สื่อสิ่งพิมพ์
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ไลฟ์สด FACEBOOK LIVE ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 1. คิด content รวบรวมข้อมูลที่จะนำาเสนอไลฟ์สด
 2. ประชุมทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดเนื้อหาที่จะดำาเนินการไลฟ์สด 
 3. เตรียมสถานที่/และตรวจสอบข้อมูล
 4. สรุปข้อมูลที่จะไลฟสด ประมาณ 5-10 นาที กับพิธีกรและทีมงานก่อนดำาเนินการ
 5. ดำาเนินการไลฟ์สด
 6. แอดมินตอบคำาถามในขณะไลฟ์สดทุกครั้ง
 7. ติดตามผลการไลฟ์สด

การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
สื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Line)

Banner ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 1. รับข้อมูล รายละเอียด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
 2. เรียบเรียงข้อมูล ปรับแต่งเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
 3. ออกแบบ Banner เพื่อเประชาสัมพันธ์
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ในที่นี้ประกอบด้วย 3 ช่องทาง ได้แก่
 4.1 หน้าแฟนเพจการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
 4.2 ไลน์กลุ่มครูแนะแนว ม.พะเยา
 4.3 หน้าเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th



กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

0 5446 6666 ต่อ 1270-3www.admission.up.ac.th


