
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

************************* 

 ด้วยมหาวิทยาลั ยพะเยาจะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล 

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ด้านศิลปะและการออกแบบ และด้าน

ศลิปะการแสดง  

2) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางคศาสตร์สากล 

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน ด้านศิลปะและการออกแบบ และด้าน

ศลิปะการแสดง 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ 

ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือช้ันปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ 

และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วยการด าเนินงานการศกึษานอกโรงเรียน 

สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้าย

ของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน หรอืกรมการศาสนา 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาในช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศกึษาปกต ิ

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรอืเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันเรียน ปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา  

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 

 8 ) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในวันเปิด 

ภาคการศกึษา  

 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรดุรยิางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้อง     

อย่างนอ้ย 1 ชนิด 

 2) เป็นผู้มีประสบการณ์การแสดงทางด้านดนตรีสากลของโรงเรียน หากได้รับรางวัล        

ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรอืระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยน าเสนอแฟ้ม

สะสมงาน หรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    4.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านความถนัดทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถแสดงโดย

น าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ที่ เกี่ยวกับความถนัดทางสถาปัตยกรรมเพื่อประกอบ          
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 4.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

3) เป็นผู้มีความรู้ความถนัดทางด้านศิลปะและมีความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน  

ซึ่งสามารถแสดงโดย น าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 4.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คอื  ตาบอดทั้งสองขา้ง 

 4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 1) เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถทางด้านการนาฏศลิป์ไทย หรืนาฏศลิป์ลา้นนา หรอืนาฏศลิป์สากล 

 2) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดงของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 

ระดับภูมภิาค ระดับประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 3) เป็นผู้มีใจรักในศลิปวัฒนธรรม 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนรับ  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

GPAX 

4 ภาคเรยีน 

(ขั้นต่ า) 

แผนการเรียน 

0301 ห ลั ก สู ต รดุ ริ ย า งศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

30 2.00 ทุกแผนการเรียน 

0302 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

30 2.50 วิทย์ - คณิต 

0303 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

30 2.25 วิทย์ – คณิต 

ศลิป์ – ค านวณ 

0304 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ 

25 2.00 ทุกแผนการเรียน 

0305 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

30 2.00 ทุกแผนการเรียน 
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6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 

2560 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร

พร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท 

ตามใบแจง้ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ 

(แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง  

จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

(วงเล็บมุมซอง  “สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ปี 2561”) 

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงล าดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศกึษาต่อมากที่สุดเป็นล าดับแรก 

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรอืปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้

ผา่นการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง      

(รูปสีหรือขาว - ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ ว (ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

          4) แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ         

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร             

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

  2) ผา่นการสอบภาคปฏิบัตแิละทดสอบความสามารถพิเศษ  

            3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
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9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่20 พฤศจกิายน 2560 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 20 – 24 พฤศจกิายน 2560 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่  1 ธันวาคม 2560 
 

13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่15 - 19 ธันวาคม 2560 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

 วันที่  22  ธันวาคม 2560  
 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    4    กันยายน พ.ศ. 2560                                                          
                                                                            
 
                                                                    

 

               
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                                                     
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