
                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประจําปีการศึกษา 2561 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษา 

2561 สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการทําโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและดําเนินโครงงานฐาน

วิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นการต่อยอดฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับ

คําแนะนําเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการทําโครงงานฐาน

วิจัยเพาะพันธุ์ปัญญามาอย่างน้อย 2 ป ี

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  

    ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ จังหวัดพะเยา 

2. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

3. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

4. โรงเรียนภซูางพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

5. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จงัหวัดพะเยา 

7. โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 

8. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

/9. โรงเรียน...
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9. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จงัหวัดเชียงราย 

10. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

2. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

3. โรงเรียนวังเหนือวิทยาคม 

4. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

5. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

6. โรงเรียนแม่พริกวิทยา 

7. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

8. โรงเรียนวิชชานารี 

9. โรงเรียนจักรคําคณาทร 

10. โรงเรียนทุ่งช้างพิทยาคม 

11. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 

2. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 

3. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

4. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

5. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

6. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 

7. โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 

8. โรงเรียนเดชอุดม 

9. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

1. โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 

2. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 

4. โรงเรียนละลมวิทยา 

5. โรงเรียนกระแชงวิทยา 

6. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 

7. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

/8. โรงเรียน...
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8. โรงเรียนโนนปูนวิทยา 

9. โรงเรียนราษีไศล 

10. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 

11. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบ) 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

3. โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 

4. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) 

5. โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 

6. โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 

7. โรงเรียนวัดสวนส้ม (ช่ืนสินอนุสรณ์) 

8. โรงเรียนวัดบ้านใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 

9. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 

10. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 

11. โรงเรียนจิตรลดา 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 

2. โรงเรียนธีรศาสตร์ 

3. โรงเรียนนารีวิทยา 

4. โรงเรียนนารีวุฒิ 

5. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

6. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

7. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

8. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

9. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 

10. โรงเรียนสามพรานวิทยา 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

3. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 

4. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 

/5. โรงเรียน...
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5. โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

6. โรงเรียนบ้านคลองสระ 

7. โรงเรียนบ้านศิลางาม 

8. โรงเรียนมัธยมบ้านทําเนียบ 

9. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 

10. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. โรงเรียนธรรมโฆสิต 

2. โรงเรียนระโนดวิทยา 

3. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

6. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

7. โรงเรียนสามบ่อวิทยา 

8. โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

9. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 

10. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

3) เป็นนักเรียนทีม่ีทัศนคตทีิ่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการทํา

โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญามาอย่างน้อย 2 ป ี

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทํา         

โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
/7) เมื่อ...
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 7) เมื่อสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ตาม

ประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 

9) ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               

และศิลปกรรมศาสตร์ 

10) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เฉพาะหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (คร)ู ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ข้ันต่ํา 30 % ในวันรายงานตัว

ข้ึนทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ํากว่า 30 % 

11) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียน 

ในระดับดีของระดับช้ันเรียน (10% แรกของระดับช้ัน) และสําหรับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การจัดการศึกษา

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน  

ไม่น้อยกว่า 3.00 

หมายเหตุ  1. กรณีสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตร 

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

และหลักสู ต ร วิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาเค มี  (การจัดการศึกษาหลักสู ต ร 

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตร 

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาฟิ สิกส์  (การจัดการศึกษาหลักสูตร 

ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) จะทําการฝึกสอนกับโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

      2. กรณีสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาและ/หรือทุนค่าใช้ จ่ายรายเดือน  

กรุณาติดต่ออาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยง 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี  

/4.2 หลักสูตร...
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 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 

 สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรง 

              ทั้งสองข้าง 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

          1) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

          2) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจําคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป.  

      เห็นว่าจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแก่ผู้ปฏิบัติการ 

          3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการศึกษากําหนด 

 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   

และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

 4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองข้าง  

 4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

 4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ทีม่ีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 

          2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 

          3) ไม่มีความพิการในมือท้ังสองข้าง  

    4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

          ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง 

    4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

      1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

 
 

/5. หลักสูตร...
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5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร /สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี  

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่  6 ประจําปีการศึกษา 2561  

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร  
 

6. การรับสมัคร  

 1) สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2561 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร  

พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ (ไม่เก็บค่าสมัคร) 

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก 

3) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร  พร้อมหลักฐานให้กับทางโรงเรียน  ภายในวันที่  

28 กุมภาพันธ์ 2561  

4) โรงเรียนรวบรวมเอกสารและส่งไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา  

งานรับเข้าศึกษา ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)     

หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้แนบแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ดังน้ี 

               (1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย 

                   (1.1)  ข้อมูลประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา 

         (1.2) ระบุความสามารถหรือทักษะเด่นด้านการออกแบบ ศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์ 

พร้อมภาพประกอบแสดงผลงาน เช่น ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์จากโรงเรียน      

หรือในระดับการศึกษาที่ผ่านมา 

                   (1.3) สําเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) เช่น ผ่านการเรียน

หรือกวดวิชา “ความถนัดทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม” 

                   (1.4) กรณีเป็นผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน        

ใส่ในแฟ้มสะสมงานได้ 

     (2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย 

 (2.1) ข้อมูลประวัติส่วนตัว/ประวัติการการศึกษา 

          (2.2) สําเนาประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ และภาพถ่ายผลงานและกิจกรรมที่ภาคภูมิใจ 

(2.3) สําเนาผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะหรือทางสถาปัตยกรรมภายใน 

(2.4) กรณีเป็นผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน     

ใส่ในแฟ้มสะสมงานได้  
 

/7. หลักฐาน...
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7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่ ส่ังพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง     

(รูปสีหรือขาว - ดํา)  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )        

จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

4) เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม 

5) บทสรุปการทําโครงงานฐานวิจัย 1 หน้า 

หมายเหตุ  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ 

ในภายหลังว่าข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับคัดเลือกครั้งน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้

ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ปพ.) 5 ภาคเรียน 

          3) เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

 ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

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

 วันที่  9 มีนาคม 2561 
 

10. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 
 

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

 วันที่  26 มีนาคม 2561 
 

12. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

13. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     /14. วันเข้าร่วม...
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14. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

15. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  8   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                                                   
 

                                         

                                                        
                    

(ดร.สําราญ ทองแพง)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขัน้ต ่า)

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3001 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

3002 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

3003 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

3004 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.50 วทิย์ - คณิต 

3005 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร

3006 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3007 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3008 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3009 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

3010 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3011 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3012 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดยี 2.50 ทุกแผนการเรียน

3013 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ่านวนรบั และเกณฑ์การรบัสมัคร

การรบัสมัครนักเรยีนเพื อคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี

โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญาของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 ประจ่าปีการศึกษา 2561



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขัน้ต ่า)

3. คณะนิติศาสตร์

3014 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3015 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 2.50 ทุกแผนการเรียน

3016 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3017 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

4. คณะแพทยศาสตร์

3018 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3019 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 2.50 วทิย์ - คณิต 

3020 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม 2.50 วทิย์ - คณิต 

3021 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 2.50 วทิย์ - คณิต 

3022 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 3.00 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3023 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3024 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3025 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขัน้ต ่า)

4. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

3026 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3027 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3028 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

3029 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3030 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาสังคม 2.50 ทุกแผนการเรียน

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3031 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสือ่สาร 2.50 ทุกแผนการเรียน

3032 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสือ่สารสือ่ใหม่ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3033 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 2.50 ทุกแผนการเรียน

3034 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3035 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 2.50 ทุกแผนการเรียน

3036 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 2.50 ทุกแผนการเรียน

3037 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3038 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2.50 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต ่า)

7. คณะวิทยาศาสตร์

3039 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3040 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 2.50 วทิย์ - คณิต 

3041 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 2.50 วทิย์ - คณิต 

3042 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟิสกิส์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3043 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3044 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 2.50 วทิย์ - คณิต 

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3045 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 2.50 วทิย์ - คณิต 

3046 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 2.50 วทิย์ - คณิต 

3047 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2.50 วทิย์ - คณิต 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3048 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2.50 วทิย์ - คณิต 

3049 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2.50 วทิย์ - คณิต 

3050 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2.50 วทิย์ - คณิต 

3051 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 2.50 วทิย์ - คณิต 

10. คณะศิลปศาสตร์

3052 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 2.50 ทุกแผนการเรียน

3053 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3054 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 2.50 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต ่า)

10. คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)

3055 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 2.50 ทุกแผนการเรียน

3056 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3057 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3058 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

3059 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 2.50 ทุกแผนการเรียน

3060 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

3061 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 2.50 วทิย์ - คณิต / ศิลป ์- ค านวณ

3062 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศิลปะการแสดง 2.50 ทุกแผนการเรียน

3063 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดุริยางศาสตร์สากล 2.50 ทุกแผนการเรียน

12. วิทยาลัยการศึกษา

3064 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3065 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคม ี 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3066 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต ่า)

12. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)

3067 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจดัการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3068 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟิสกิส ์ 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3069 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3070 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

13. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม

3071 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 2.50 วทิย์ - คณิต 

3072 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 2.50 วทิย์ - คณิต 

3073 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีและหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท)

3074 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม  2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท)

3075 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 5 ภาคเรยีน แผนการเรยีน

(ขั้นต ่า)

13. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม (ต่อ)

3076 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม (การจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท)

หมายเหตุ 1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลอืก หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา (หลักสูตรคูข่นาน) ตอ้งแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวชิาชพีครู (PAT5) ขัน้ต่ า 30% 

ในวันเปดิภาคเรียนทีว่ทิยาลัยการศึกษา หรือตอ้งผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวชิาชพีครูของทางวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ไมต่่ ากวา่ 30%

2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลอืก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ ตอ้งแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) 

ในวันเปดิภาคเรียนทีค่ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
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