
 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

----------------- 
 ด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา       
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้รู ้รอบ รู ้กว้าง เข้าใจ ทั ้งด้านสังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา       
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัว
ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ              
ในสถานการณ์จริง ณ ประเทศสิงคโปร์  และสถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ 
ประเทศอังกฤษ  
 เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาความเป็นสากล
สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563” 

  ข้อ 2 ประเภททุนสนับสนุนโครงการ 

    ทุนประเภทที่ 1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนเต็มจำนวนทุน 
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนเต็มจำนวนทุน ให้กับคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต จำนวนทั้งสิ้น 81 ทุน      
จำนวนทุนละ 29,500 บาท เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 
2563 และจำนวนทุนละ 95,000 บาท เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ณ สถาบัน Southbourne School of 
English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-29 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

    1.1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ  จำนวน 2 ทุน 

    1.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จำนวน 6 ทุน 

    1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์     จำนวน 1 ทุน 

    1.4 คณะนติิศาสตร์       จำนวน 6 ทุน 

    1.5 คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวน 2 ทุน 

    1.6 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม    จำนวน 1 ทุน 

    1.7 คณะแพทยศาสตร์      จำนวน 9 ทุน 

    1.8 คณะเภสัชศาสตร์      จำนวน 2 ทุน 

                           1.9 คณะรัฐศาสตร์... 
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    1.9 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำนวน 7 ทุน 

    1.10 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จำนวน 11 ทุน 

    1.11 คณะวทิยาศาสตร์     จำนวน 2 ทุน  

    1.12 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์    จำนวน 4 ทุน 

    1.13 คณะวศิวกรรมศาสตร์     จำนวน 6 ทุน 

    1.14 คณะศิลปศาสตร์      จำนวน 6 ทุน 

    1.15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  จำนวน 3 ทุน 

    1.16 คณะสหเวชศาสตร์     จำนวน 3 ทุน 

    1.17 วิทยาลัยการศกึษา     จำนวน 8 ทุน 

    1.18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   จำนวน 2 ทุน  

    ทุนประเภทที่ 2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนครึ่งหนึ่งของทุน และคณะ/วิทยาลัย/       
           โรงเรยีนสาธิต อาจสนับสนุนอีกคร่ึงหน่ึงของทุน 

1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนเป็นจำนวน 14,750 บาท และคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
สาธิต อาจสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่งของทุน เป็นจำนวน 14,750 บาท จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน เพื่อให้นิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ฝ ึกการใช้ภาษาอังกฤษ                  
ในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2563 ณ ประเทศสิงคโปร์  

2) มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน เป็นจำนวน 47,500 บาท และคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
สาธิตอาจสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่งของทุน เป็นจำนวน 47,500 บาท จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน เพื่อให้นิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ฝ ึกการใช้ภาษาอังกฤษ                  
ในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 17-29 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบัน Southbourne School of English 
เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ 

    ทุนประเภทที่ 3 คณะ/วิทยาลัย/โรงเรยีนสาธิต สนับสนุนเต็มจำนวนทุน 

โดยคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต สนับสนุนเต็มจำนวนทุน จำนวนทุนละ 29,500 บาท เพื่อให้นิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ฝ ึกการใช้ภาษาอังกฤษ                    
ในสถานการณ์จริง ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่  6-11 พฤษภาคม 2563 หรือจำนวนทุนละ           
95,000 บาท ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่                 
17-29 พฤษภาคม 2563  

    ทุนประเภทที่ 4 ทุนส่วนตัว (ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเต็มจำนวนทุน) 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเต็มจำนวนทุน จำนวน 29,500 บาท เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที ่ 6-11 พฤษภาคม 2563 หรือ จำนวน 95,000 บาท ณ สถาบัน 
Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-29 พฤษภาคม 2563 
 
                                                                                              ข้อ 3... 
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  ข้อ 3 คุณสมบัติของผูส้มัคร 
    3.1 ทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2  
     3.1.1 เป็นนิสิตรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 61 หรือ 62 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี และไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

     3.1.2  เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำลังศกึษาอยู่ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาในโครงการสนับสนุน    
การจัดตั ้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.-มพ.) และไม่เป็นผู ้ที ่เคยได้รับทุนโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา    

     3.1.3 เป็นผู้มสีัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 
     3.1.4 มีเกรดเฉลี่ยสะสมนับถึงวันยื่นใบสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
     3.1 5 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงหรือต้องได้รับการดูแล

      รักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด 
     3.1.6 ผ่านการรับรองและเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที ่ปรึกษา 

      หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีหรือผู้อำนวยการที่ตนเองสังกัด และได้รับ
      อนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ 

    3.2 ทุนประเภทที่ 3 
        3.2.1  เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/วิทยาลัย/โรงเรยีนสาธิต   
     3.2.2 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงหรือต้องได้รับการดูแล

      รักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด  
     3.2.3 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ 
    3.3 ทุนประเภทที่ 4 
     3.3.1 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงหรือต้องได้รับการดูแล

      รักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิด  
     3.3.2 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ 

  ข้อ 4 การรับสมัคร  
    4.1  ดำเนินการรับสมัครนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม

โครงการฯ ระหว่างวันที่  28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ          
งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง  

    4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท โดยใหช้ำระ ณ กองคลัง อาคาร 
      สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
 
    
                                                                                                      ข้อ 5... 
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  ข้อ 5 หลักฐานประกอบการสมัคร                                                           

    5.1  แบบฟอร์มการรับสมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร          
ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.up.ac.th) 

    5.2 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต ในกรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสำเนาบัตร
      ประจำตัวนักเรียน ในกรณีเป็นนักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

    5.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) หรือสำเนาแบบตรวจสอบ
       โครงสร้างหลักสูตรล่าสุด (UP23) ในกรณีผู ้สมัครเป็นนิสิต และสำเนา           
      ใบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.6) ในกรณีผูส้มัครเป็นนักเรียน 
    5.4 ใบรับรองแพทย์      
    5.5 สำเนาหนังสือเดินทางหนา้แรกที่มอีายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)   

  ข้อ 6 การประกาศรายชื่อผูม้ีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 

    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งวัน เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่        
18 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป) ณ งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง และบนเว็บไซต์          
ของมหาวิทยาลัย www.up.ac.th  

ข้อ 7 วันและสถานที่การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ 

  มหาวิทยาลัยจัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน      
เข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563-4 มีนาคม 2563  

  ข้อ 8 วันและสถานที่สอบข้อเขียน 
 มหาวิทยาลัยกำหนดการสอบข้อเขียนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วม

โครงการ ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศอังกฤษ ในวันที ่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการภาษา          
คณะศิลปศาสตร์ (หอ้ง CE13404)  

 ข้อ 9 ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
9.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 6 มนีาคม 2563    
     บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.up.ac.th 

  9.2 งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ส่งผลคะแนนการสอบข้อเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไปยังต้นสังกัด เพื่อต้นสังกัดดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกนิสิตและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 10 การสอบสัมภาษณ์ 

  10.1 ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการ

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ณ ต่างประเทศ และผ่านการสอบข้อเขียน ของมหาวิทยาลัย 

 

                 10.2 หาก... 
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   10.2  หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้นสังกัด    

จะดำเนินการเรียกผูท้ี่สอบได้คะแนนในลำดับถัดไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทน 

10.3  ต้นสังกัดดำเนนิการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 

10.4 ต้นสังกัดส่งรายชื ่อผู ้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ ์เข้าร่วมโครงการ            

ณ ประเทศส ิงคโปร ์ และประเทศอังกฤษ ตามทุนประเภทต่าง ๆ ให ้กับ                  

งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ในวันที่ 10 มีนาคม 2563   

 ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสทิธิ์เข้าร่วมโครงการ 

   มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื ่อผู ้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่               

11 มีนาคม 2563 ณ งานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง และบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.up.ac.th  

 ข้อ 12 การตัดสินผลของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด     

  ข้อ 13 การเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ 

   13.1 ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร์ จะต้องฝกึอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2563 

   13.2 กำหนดการอบรม ดังนี้ 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 

 

  May 6 

Depart Phayao for 
Chiang Mai Airport and 
Depart Chaiang Mai 

Airport for Changi Airport 
Singapore 

 

May 7 

University 
Visit, 
Singapore 
Flyer, 
Fountain of 
Wealth 

May 8 
 

Merion Park, 
Newater, 

China Town, 
Buddha 
Tooth 

 

May 9 
Marina Barrage, 
Garden by the 
Bay, Marina bay 
Sand 

May 10 
Science Center, 
Haji Lane 
 

May 11 
Depart 
Changi Airport 
Singapore For  
Chiang Mai 
Airport 
Transfer to 
Phayao 

May 12 May 13 May 14 May 15 May 16 

                       

                  13.3 ผูไ้ด้รับ... 
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         13.3 ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ณ สถาบัน Southbourne School of English 
เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ จะต้องฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่       
17-29 พฤษภาคม 2563     

    13.4  กำหนดการอบรม ดังนี้ 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 

 

    May 16 

Depart Phayao for 

Suvarnabhumi 

Airport 

May 17 

Depart Suvarnabhumi 

Airport  

For London and Transfer 

to Southbourne 

May 18 

Orientation 

May 19 

Conversation 

May 20 

Listening 

May 21 

Conversation 

May 22 

Listening 

May 23 

London Excursion 

May 24 

Activity with Host  

Family 

May 25 

Conversation 

May 26 

Listening 

May 27 

Conversation 

May 28 

Listening 

May 29 

Depart 

London For  

Suvarnabhumi 

Airport 

May 30 

Arrive Suvarnabhumi 

Airport  

May 31 

 

 

  ข้อ 14 รายละเอียดทุนโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  
    14.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพ-อังกฤษ, เชียงใหม่-สิงคโปร์  
    14.2  การเดินทางภายในประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
    14.3  ค่ารถรับ-ส่งสนามบินในต่างประเทศ 
    14.4  ค่าเดินทางระหว่างที่พักและสถาบันในต่างประเทศ  
    14.5  ค่าธรรมเนียมจัดทำวซี่าสำหรับประเทศอังกฤษ 
    14.6  ค่าประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 
    14.7  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหนังสอืตลอดหลักสูตร 
    14.8  ค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร (จันทร์ – ศุกร์ 2 มื้อ, เสาร-์อาทิตย์ 3 มื้อ) 
    14.9 ค่าที่พัก  
 
 
 
 
 
                                 ข้อ 15... 
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  ข้อ 15 ภายหลังจากการอบรมแล้ว ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการทุกคนต้องส ่งผลการเร ียน                           
และผลการสอบให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอใหม้หาวิทยาลัยรับทราบ  

   ข้อ 16 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้กรณีทีม่ีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือ         
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย      
ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 

          ประกาศ ณ วันที่      28        มกราคม พ.ศ. 2563 
 
                        

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 


