
                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

ประจ าปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 5) 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู 

ระดับปริญญาตรี (๕ ปี) เพิ่มเติม  
 

1. วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีจิตใจเสียสละ ส านึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู 

ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มคีุณภาพ 

2) เมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตัง้ให้รับราชการครูในภูมิล าเนาของตนเอง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียน หรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่

มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ได้แก่ นักเรียนที่ส าเร็จศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ตามหลักสูตรการศึกษา 

นอกโรงเรียนสายสามัญ  และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  

การด าเนินงานการศกึษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่ส าเร็จ

การศกึษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรอืเทียบเท่า 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน หรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน หรอืกรมการศาสนา หรอืในสังกัดส านักงานอาชีวศกึษาทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มสีัญชาติไทย 

/2) เป็น... 
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2) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญ ในโครงการจัด

การศึกษาปกติ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันเรียนปีการศกึษาสุดท้ายของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา หรอืเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 

 3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า 3.00 (ไม่รวมผลคะแนน O-NET) 

4) เป็นผู้มีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงาน  

ผู้ใช้ครูก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิล าเนาของบิดา หรือมารดา  

หรอืของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

5) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 7) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 8) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระท า         

โดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

9) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

 

4. หลักสูตร / สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2561

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี) เพิ่มเติม จ านวนทั้งสิ้น 41 คน ตามตาราง

แผนรองรับนักศกึษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศกึษา 2561 (TCAS รอบที่ 5) 
 

5. การรับสมัครเข้าศึกษา    

 1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงิน 

ค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้  

2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

ปี พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะ 

/การช าระ... 
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การช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 2 วันท าการ (ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

น ามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 1 อันดับ  

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ         

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร

หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรือขาว - ด า)  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 * 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)        

จ านวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูส้มัครที่ยังไม่หมดอายุ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มัคร 

4) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 

5) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดา/มารดา ถึงแก่กรรม) 

6) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 

7) เอกสารอื่น ๆ (เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น) 

หมายเหตุ  ให้ผูส้มัครน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ

ในข้อใดข้อหนึ่ ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ ในใบสมัครเป็นเท็จ  

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรอืได้ผา่นการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผูส้มัครยังอาจ

ถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) ผลการทดสอบ GAT ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) ดังนี้ 

 

 

/หลักสูตร... 
 

http://www.admission.up.ac.th/
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หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 
GPAX 

6 ภาคเรยีน 
GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5 

กศ.บ. (การศกึษา) 

และ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

13 20% 30% 15% 35% * 

กศ.บ. (การศกึษา) 

และ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

24 20% 80%   * 

กศ.บ. (การศกึษา) 

และ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

4 20% 80%   * 

รวม 41      

หมายเหตุ * ต้องสอบวัดความรู้และความถนัดทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ขั้น 30% แต่ไม่น ามา

ประมวลผล 

 3) และการประเมินวัดแววความเป็นครูด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 

ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. วันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่  24 กรกฎาคม 2561 
 

9. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที ่24 – 25 กรกฎาคม 2561 
 

10. วันสอบสัมภาษณ ์

วันที ่26 กรกฎาคม 2561 
 

11. วันประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

12. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที ่31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 
 

13. วันจองหอพักผ่าน/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที ่31 กรกฎาคม 2561 
 

 

/14. วันรายงาน... 
 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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14. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 
                                                              

15. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

      ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2561 
 

16. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 
 

17. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   16  กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                                   
 

                                         

                                                        
                    

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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