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คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิต 

สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”

แต่เดิมมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยาเขตหน่ึงของมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เปิดการเรียนการสอนคร้ังแรก
ในปี พ.ศ. 2539 โดยสาขาวิชาพัฒนาสังคมเปิดสอนก่อนในปี พ.ศ. 2545 และตามมาด้วยสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งสมัยนั้นสังกัดในนามสำานักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สาขาวิชารัฐศาสตร์
ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร  เมื ่อพ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก็ยังคงสังกัดคณะศิลปศาสตร์ตามเดิม ต่อมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต้ังเป็น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



ปรัชญา
ปญฺญาชีวี  เสฏฐชีวี  นาม
“ดำารงชีวิตด้วยปัญญา  ประเสริฐที่สุด”
A Life of Wisdom Is the Mote Wondrous of All

ปณิธาน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
Wisdom for Community Empowerment

วิสัยทัศน์
“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม                              
เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”



ตราสัญลักษณ์ประจำาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัตภัณฑ์(ล้านนา)  
ความหนักแน่น ประดุจดั่งภูเขาทั้ง 7 ยอด ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ 
และความรู้แจ้งทางปัญญา ประดุจดั่งการบรรลุโพชฌงค์ 7 
(ถอดแบบมาจากตราประจำามหาวิทยาลัยพะเยา)
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
การบริหาร การปกครองด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
คงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ เสรีภาพ แก่สังคม ภายใต้รากฐานแห่ง
ปัญญาที่สว่างไสวไว้คอยจุดนำาทาง ประดุจดั่งเปลวเทียน
ที่อยู่บนยอด สัตภัณฑ์ ทั้ง  7
นกพิราบคาบใบมะกอก 
เสรีภาพ สันติภาพ และการเป็นผู้ให้อภัย

ดอกไม้ประจำาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีม่วง 
สีที่แสดงถึงแรงบันดาลใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พลังที่มุ่งมั่น 
เสียสละและความมีจิตอาสา 

ดอกบัวฉลองขวัญ  
ดอกไม้ที่มีความสดใส ปริ่มน้ำารอวันเบิกบานของปัญญาแห่งชีวิต 
แทนความบริสุทธิ์ และศรัทธาแห่งจิตวิญญาณ



ตราสัญลักษณ์ประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์

สิงห์กว๊าน 
สิงห์กว๊าน นักปกครองแห่งเมืองพะเยา  ภายใต้สัตภัณฑ์  
ทั้ง 7 ยอด

ตราสัญลักษณ์ประจำาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

นกพิราบขาว 
นกพิราบขาว ผู้เสริมสร้างสันติภาพ ภายใต้สัตภัณฑ์  
ทั้ง 7 ยอด

ตราสัญลักษณ์ประจำาสโมสรนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สโมสรนิสิต 
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับนิสิต
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สุนทรียภาพ   :  ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
สุขภาพ          :  มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง
บุคลิกภาพ    :  สุภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” 



หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) 
หลักสูตร 4 ปี

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โครงการพิเศษ
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) 
หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา พัฒนาสังคม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
Bachelor of Arts (Social Development) B.A. (Social Development) 

หลักสูตร 4 ปี

ปริญญาโท

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) 
หลักสูตร 2 ปี แผน ก และแผน ข

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
Master of Arts (Social Development Administration) M.A. 
(Social Development Administration) 

หลักสูตร 2 ปี แผน ก และแผน ข
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ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 054-466666  ต่อ  1312

นางสาวอรญา อนุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 054-466666  ต่อ  1311

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทร. 054-466666  ต่อ  1309

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย

โทร. 054-466666  ต่อ  1310

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทร. 054-466666  ต่อ  1304

นางสาวดารารัตน์ คำาเป็ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

นายถิรายุส์ บำาบัด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

ดร.รัชตะ  พันธุ์แสง
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

นางสาวไพรินทร์  ขัดธิพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม
โทร. 054-466666  ต่อ  1304
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ

นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทร. 054-466666  ต่อ  1304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  สุขสราญจิต                                 
อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง                                 
อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตประจำาสาขาวิชาพัฒนาสังคม

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์
นักกิจการนิสิต

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

นายนราธิป  วงค์ประสิทธิ์
ประธานสโมสรนิสิตฯ

โทร. 054-466666  ต่อ  1304

9คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



10 คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



11คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



12 คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



13คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



14 คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



15คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



16 คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



17คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



ขั้นตอนการรับจดหมายและพัสดุ

1. การรับจดหมายและพัสดุให้มารับในเวลาทำาการ วันจันทร์ - วันเสาร์ 
    เวลา 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น
2. แสดงบัตรนิสิต, บัตรประจำาตัวประชาชน ทุกครั้งที่มารับจดหมายและพัสดุ
3. ห้ามรับแทนกัน (แต่ถ้าเป็นกรณีด่วนหรือจำาเป็นจริง ๆ ให้นำาบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชน
    ของเพื่อนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
4. ดูรายชื่อในแฟ้มถ้าเจอชื่อแล้วอย่าพึ่งเซ็นให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ก่อน 
    เจ้าหน้าที่จะทำาการหาของให้ถ้ามีจึงจะเซ็นรับ
5. ในการเซ็นรับจดหมายและพัสดุให้เซ็นชื่อ วันที่ และเวลา ที่มารับด้วยตัวบรรจง อ่านออก
6. การจ่าหน้าซองให้เขียนดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้รับ
  นายกว๊านพะเยา   แหล่งชีวิต
  มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ตำาบล แม่กา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  (หอพัก UP Dorm อาคาร 1 ห้อง 01113)
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การดูแลนิสิตกรณีเจ็บป่วย

ขั้นตอนการดูแลนิสิตเจ็บป่วย  
* เมื่อนิสิตแจ้งว่ามีการป่วย จะมีผู้จัดการหรือผู้จัดการเวรเข้าไปดูอาการเบื้องต้น
* กรณีไม่ร้ายแรงสามารถทำาการปฐมพยาบาลได้โดยใช้ยาสามัญประจำาบ้าน 
* ผู้จัดการสามารถดูแลได้ในเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์การแพทย์

* กรณีเกินความสามารถของผู้จัดการหอหรือผู้จัดการเวรจะมีรถนำาส่งไปยังศูนย์การแพทย์ 
 โดยนิสิตจะต้องนำาเอกสารสำาคัญ เช่น บัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย เพื่อทำาเอกสารเข้ารับการ
รักษาเมื่อถึงศูนย์การแพทย์ มี 2 กรณี คือ
1. กรณีรักษาได้ที่ศูนย์การแพทย์ เมื่อรักษาเสร็จก็นำากลับมาหอพักได้ทันที
2. กรณีรักษาไม่ได้ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา จะมีการส่งตัว 2 กรณี คือ
 2.1 นำาส่งโดยรถศูนย์การแพทย์ โดยมีผู้จัดการหอพักไปด้วย
 2.2 นำาส่งโดยผู้จัดการหอหรือผู้จัดการเวร และคนขับรถ    
 นำาส่งโรงพยาบาลพะเยา และจะมีใบส่งตัวจากศูนย์การแพทย์
* เมื่อรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำาส่งกลับหอพักได้ทันที
* กรณีผ่าตัดโทรแจ้งผู้ปกครอง (หากผู้ปกครองอยู่ต่างจังหวัด ให้แจ้งฝ่ายกองกิจการนิสิต)
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ทุนการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา มี  2 ประเภท  

1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ความเป็นมา
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
โดยได้เริ่มดำาเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีฐานะเป็น
นิติบุคคล อยู่ในการกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นใน
การครองชีพ ระหว่างศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้
รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนสำาเร็จตามหลักสูตร 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำานึกในการชำาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป

พันธกิจ
 “ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการบริหารจัดการ
    และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง
    ความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมไทย 
   โดยรักษาวินัยทางการเงินการคลังและหลักธรรมาภิบาล”
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ทุนการศึกษา (ต่อ)

คุณสมบัติผู้กู้
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 
            1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
             2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
             3. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
             4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง 
หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
             5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกำากับดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ 
             6. ไม่เคยเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
             7. ไม่เป็นผู้ที่ทำางานประจำาในระหว่างการศึกษา 
             8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำาคุก โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ
ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลา
ผ่อนชำาระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้น
อยู่กับวงเงินกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
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ทุนการศึกษา (ต่อ)

ขั้นตอนการขอกู้

ขั้นตอนการขอกู้ สถานที่ปฏิบัติ

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน

www.studentloan.or.th

2. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบ
คำาขอกู้ยืม

www.studentloan.or.th

3. ยื่นแบบคำาขอกู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา www.dsa.up.ac.th/studentloan

4. ส่งแบบคำาขอกู้พร้อมเอกสารแนบ

5. สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. (รายใหม่)

6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชี
ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอน
เงินค่าครองชีพ

7. นิสิตทำาสัญญาผ่านระบบ E-studentloan

8. นิสิตส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบ จำานวน 2 ฉบับ

9. นิสิต Print ใบ Pay In (ใบเสร็จค่าเล่าเรียน) 
ภาคเรียนที่ 1 ใน www.reg.up.ac.th

10. นิสิตนำาเลขรหัสอ้างอิงในใบ Pay In 
(ใบเสร็จค่าเล่าเรียน) กรอกผ่านระบบ studentloan

11. นิสิตติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบ
จำานวนเงินขอกู้ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำานวนเงิน
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

12. ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน

คณะ

คณะ

ธนาคารกรุงไทย

www.studentloan.or.th

คณะ

คณะ

www.up.ac.th

ภาคเรียนที่ 1

www.reg.up.ac.th

www.studentloan.or.th
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ทุนการศึกษา (ต่อ)

ขั้นตอนการขอกู้

ขั้นตอนการขอกู้ สถานที่ปฏิบัติ

1. นิสิตยืนยันการขอกู้ในระบบ studentloan www.studentloan.or.th

ภาคเรียนที่ 2

2. นิสิต Print ใบ Pay In (ใบเสร็จค่าเล่าเรียน) 
ภาคเรียนที่ 2 ใน www.reg.up.ac.th

3. นิสิตนำาเลขรหัสอ้างอิงในใบ Pay In 
(ใบเสร็จค่าเล่าเรียน) กรอกผ่านระบบ studentloan

11. นิสิตติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบ
จำานวนเงินขอกู้ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำานวนเงิน
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

12. ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน

คณะ

www.up.ac.th

www.reg.up.ac.th

www.studentloan.or.th

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ค่าเล่าเรียน  = ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
ค่าครองชีพ    = ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,200 บาท

การดำาเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

1. ระบบ กยศ.ส่วนกลาง (ระบบ E-studentloan) ทางเว็บไต์์ www. studentloan.or.th
2. ระบบ กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา (ระบบ Up-studentloan) 
ทางเว็บไต์์ www.dsa.up.ac.th/studentloan/

การดำาเนินงานในระบบ E–studentloan

ยื่นแบบขอกู้ยืมทางเว็บไต์์์ www. studentloan.or.th
 1. เลือกคลิกแบบคำาขอกู้ยืม
 2. ระบุชื่อสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา
 3. ชื่อคณะ ให้พิมพ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วกดค้นหา
 4.รายการขอกู้ 
 - ต้องการขอกู้ค่าเทอมให้เลือกค่าเล่าเรียน
  - ต้องการขอกู้รายเดือนให้เลือกค่าครองชีพ
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ทุนการศึกษา (ต่อ)

สำาหรับผู้กู้ยืมรายใหม่

ต้องทำาการลงทะเบียน ขอรหัสผ่านการใช้ระบบ E-studentloan
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบหรือลืมรหัสผ่านให้ติดต่อไปที่ โทร.02-6104888

2. ทุนอื่นๆ
1.ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 มี 2 ประเภท คือ 1) ทุนการศึกษาสำาหรับนิสิตเรียนดี และ 2) ขาดแคลนทุนทรัพย์
 คุณสมบัติผู้รับทุน
 1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 2. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติการกระทำาผิดวินัย
 3. มีความเอาใจใส่ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาได้
 4. คะแนนเฉลี่ยสะสมสำาหรับนิสิตเรียนดีไม่ต่ำากว่า 3.50 (ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษา
            ตอนปลาย) สำาหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่ต่ำากว่า 2.25 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษา
            ตอนปลาย)
 คุณสมบัติผู้รับทุน    ทุกสาขาวิชา
 มูลค่าทุน     ทุนละ  3,000  บาท ต่อเดือน  (จำานวน 10 เดือน)
 ระยะเวลารับสมัคร ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 นอกจากทุนดังกล่าวแล้ว ยังมีทุนอ่ืนๆ อีกจำานวนมาก เช่น ทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการ
และพัฒนานิสิต ทุนการศึกษาทุนธนาคารไทยพาณิชย์ นิสิตต้องติดตามข่าวสารการรับสมัครตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา และยังมีชั่วโมงทำางานพิเศษให้นิสิตหารายได้นอกเวลาเรียนซึ่งนิสิต
สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ
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ทรานสคริปกิจกรรมของนิสิต

 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนนอกจากจะเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตร
เพื่อปริญญาแล้ว ยังต้องผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัย คณะ หรือชมรมกิจกรรม
เพ่ือให้ได้ทรานสคริปกิจกรรม (Activity Transcript ) เม่ือสำาเร็จการศึกษา โดย Transcript กิจกรรม
มีรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมกลาง นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  6  โครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
 2. กิจกรรมคณะ  นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  8  โครงการ  ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
 3. กิจกรรมเลือกเสรี นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  4 โครงการ  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

เมื่อเข้านิสิตร่วมกิจกรรมครบ ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า 18 โครงการ และ ไม่น้อยกว่า 
90 ชั่วโมง สามารถขอรับใบทรานสคริปกิจกรรมได้ที่ หน่วยทรานสคริปกิจกรรม งานกิจกรรมนิสิต 
กองกิจการนิสิต

การเทียบจำานวนหน่วยชั่วโมง  ให้เทียบตามเวลาที่นิสิตได้เข้าร่วมจริง  โดยพิจารณาจาก “กำาหนดการ”
ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก  
 - การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน  3    หน่วยชั่วโมง  
 - การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ  6    หน่วยชั่วโมง  
 - การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน หรือกิจกรรมที่มี
 ลักษณะคล้ายกันนี้ สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ  8  หน่วยชั่วโมง ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง   
 การลงทะเบียน  หรือการอื่นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม่นำามานับหน่วย 
 ชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นิสิตเป็นผู้ดำาเนินการจัดหรือเป็นคณะทำางานของกิจกรรม

การเทียบจำานวนหน่วยชั่วโมง  
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การเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิต

1. นิสิตยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัย หรือดีเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะทุกด้าน ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์
ตามด้านที่ได้รับ  คิดเป็น 2  กิจกรรม  12 หน่วยชั่วโมง

2. นิสิตที่ดำารงตำาแหน่งผู้นำาองค์กรกิจกรรมนิสิต คณะกรรมการบริหาร  และคณะทำางานขององค์กร
กิจกรรมนิสิต ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา  มีหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนค่า
ประสบการณ์ดังนี้
 2.1  นิสิตที่ดำารงตำาแหน่งนายกองค์การนิสิต  ประธานสภานิสิต  ประธานสโมสรนิสิต ให้เทียบโอน 
 ค่าประสบการณ์ ได้ครบทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 10 กิจกรรม 60 หน่วยชั่วโมง  

 2.2 นิสิตที่ดำารงตำาแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธานคณะ  
 กรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบโอนค่า  
 ประสบการณ์ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง  
 คิดเป็น 4 กิจกรรม 24 หน่วยชั่วโมง

 2.3 นิสิตที่ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสร
 นิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นิสิตที่เป็นคณะทำางานหรือนิสิตที่ได้รับ 
 ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นำาองค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าดำาเนินกิจกรรม 
 อย่างต่อเนื่องและทุ่มเท  มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ ด้านวิชาการที่ส่ง 
 เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง 

3. นิสิตที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำาเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย สามารถนำามา
เทียบโอนค่าประสบการณ์ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

4.  นิสิตที่ขอเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิตตามข้อ 2 และ 3 แล้ว และต่อมาได้นำา
ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณานิสิตดีเด่น หรือยอดเยี่ยมตามข้อ 1  ไม่สามารถนำามาเทียบ
ประสบการณ์ตามข้อ 1 ได้อีก
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เรื่องที่ผู้ปกครองควรทราบ

1. หากสิ้นสุดปีการศึกษาแรก (ปี 1) แล้ว บุตรหลานของท่านได้เกรดเฉลี่ยรวมแล้วต่ำากว่า 1.50 และหาก
สิ้นสุดปีการศึกษาปีที่ 2 แล้วได้เกรดเฉลี่ยรวมแล้วต่ำากว่า 1.75 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต

2. บุตรหลานของท่านโดยปกติจะใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา 4 ปี และต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับปริญญา บางคนเรียนครบ 4 ปีแล้ว แต่เกรดเฉลี่ยยังไม่ถึง 2.00 ก็ต้องกลับมา
ลงทะเบียนเรียนอีกบางวิชาเพื่อให้เกรดเฉลี่ยถึง 2.00 จึงจะสามารถจบได้ทำาให้เสียเวลาและเงินทองไปอีก
อย่างน้อยเป็นเทอมหรือเป็นปี  

3. โดยปกติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการเรียนของบุตรหลานท่านทางไปรษณีย์ให้ท่านทราบทุกภาคเรียน
หากท่านเห็นผลการศึกษาแต่ละภาคเรียนแล้ว เห็นว่าบุตรหลานจะเรียนต่อในสาขาที่กำาลังเรียนไม่ได้ก็
สามารถแนะนำาให้บุตรหลานย้ายไปเรียนสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเหมาะสมได้ ทั้งนี้ เกรดเฉลี่ยจะต้องไม่
น้อยกว่า 1.98 หรือ 2.00 (บางสาขาวิชาอาจอนุโลมรับนิสิตที่เกรดเฉลี่ยที่ต่ำากว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับมติของ
แต่ละสาขา) เมื่อย้ายไปเรียนสาขาใหม่อาจทำาให้จบช้ากว่าเพื่อนที่เรียนตามปกติขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถ
เรียนครบตามหลักสูตรใหม่นั้นได้ช้าหรือเร็ว  

4. มหาวิทยาลัยได้ทำาประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน กรณีที่บุตรหลานของท่านประสบอุบัติเหตุ
จนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บให้รีบแจ้งฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อสิทธิประโยชน์อันพึงได้ตาม
ระเบียบ

5. นอกจากค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าชุดต่างๆ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบแล้ว บุตรหลานของท่านอาจมี
รายจ่ายปลีกย่อยอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ หากท่านไม่แน่ใจเมื่อบุตรหลาน
ใช้เงินเปลืองและโทรศัพท์ไปขอเงินเพิ่มจากที่จ่ายให้ตามปกติ กรุณาติดต่อสอบถามมาที่คณาจารย์ประจำา
สาขาวิชาที่บุตรหลานของท่านเรียน หรือที่หน่วยกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากเคยมีนิสิตบางคน (แม้อาจจะมี
จำานวนน้อยมาก หากเทียบกับนิสิตที่ดีๆ ซึ่งมีมากกว่า) โกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

6. หากกิริยาท่าทางของบุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับท่านที่บ้าน พอมาเรียนแล้ว
ทำาตัวเป็นคุณหนู เหมือน “ดาวมหาลัย” หรือเหมือน “คุณลำาไย” หรือทำาตัวเป็น “ลูกเทวดา” ให้ท่านช่วย
ว่ากล่าวตักเตือนตามความเหมาะสม เพราะตามปกติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาดหวังว่านิสิต
ที่มาเรียนจะรู้จักรับผิดชอบตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระหรือก่อปัญหาหนักใจให้ผู้ปกครอง

29คู่มือผู้ปกครอง | คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



เรื่องที่ผู้ปกครองควรทราบ (ต่อ)

7. ถ้าบุตรหลานของท่านก่อเรื่องที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในมหาวิทยาลัย ทะเลาะ
วิวาทกัน หรือทำาการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัย
จะสอบสวน หากพบว่าผิดจริงจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ และมีบทลงโทษตามความหนักเบาของ
ความผิด นับแต่การว่ากล่าวตักเตือน พักการศึกษา ไล่ออก และดำาเนินคดีตามกฎหมายตามสมควรแก่
ความผิดต่อไป

8. ไม่ควรให้บุตรหลานเก็บเงินสดหรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ไว้กับตัวมากเกินไป เนื่องจากมีคนอยู่ร่วมกัน
เป็นจำานวนมากอาจมีการสูญหายได้ ควรให้ฝากธนาคารไว้ ให้มีเงินติดกระเป๋าไว้บ้างเล็กน้อย เวลาจะใช้
จึงค่อยเบิกมาใช้ตามความจำาเป็น

9. บุตรหลานของท่านต้องเรียนทั้งวิชาต่าง ๆ ตามกำาหนดในแต่ละหลักสูตร และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเก็บชั่วโมงกิจกรรม
ให้ครบไม่น้อยกว่า 18 โครงการ (90 ชั่วโมง) และเมื่อเรียนจบก็จะได้รับใบรายงานคะแนนหรือทรานสคริป 
2 ใบ คือ 1. ทรานสคริปผลการเรียน และ 2. ทรานสคริปกิจกรรม จึงจะถือว่าจบโดยสมบูรณ์ 

ผู้ปกครองควรเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างน้อยจนกว่าลูกหลานของท่านเรียนจบ ( 4-5 ปี )เนื่องจากคู่มือนี้ให้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา                 
ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำาคัญที่จะเอื้อให้บุตรหลานของท่านเรียนอย่างมีความสุขและได้ผลดีน่าพอใจ
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เครื่องแบบนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
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ติดต่อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที่อยู่
 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา
 19 หมู่ 2 ตำาบลแม่กา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305 
 แฟ็กซ์ 054-466-708

เว็บไซต์
 http://spss.up.ac.th
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 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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