
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรยีนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2562  

ดังมรีายละเอียดต่อไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม 

จังหวัดเชยีงราย 

 2) เพื่ อ เป็ นการตอบสนองต่ อปณิ ธาน  “ปัญญ าเพื่ อความ เข้ มแข็ งของชุมชน ”  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 

พานพทิยาคม จังหวัดเชยีงราย  

2) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุง่มั่นในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

/4) ไม่เป็น... 
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 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

7) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 2.00 ขึน้ไป 

 8) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
  

4. หลักสูตร / สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชยีงราย ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 42 คน ดังนี้ 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

0501 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี 4 

0502 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 

0503 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 6 

0504 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 10 

0505 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 

0506 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

(หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี 

และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

4 

0507 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

(หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

2 

 

5.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์  www.mytcas.com ระหว่างวันที่  1-14 

ธันวาคม 2561 

2 ) สมัครผ่าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  1-14 ธันวาคม 2561 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้ 

/3) นักเรียน... 
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 3) นักเรียนส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกอบการสมัครและใบรับรองแพทย์ 

(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรยีน ภายในวันที ่14 ธันวาคม 2561 

4) อาจารย์แนะแนวโรงเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งส่งผลการคัดเลือก          

และเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

5) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร /สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้

ผูส้มัครเรียงล าดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศกึษาต่อมากที่สุดเป็นล าดับแรก  
 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรอืขาว-ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

 2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จ านวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร        

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน  

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจ านวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงล าดับ 

ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

 วันที่  23 มกราคม 2562 
 

9. วันยืนยันสิทธิ ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่30 - 31 มกราคม 2562 
 

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

 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 
 

11. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

/12. วันรายงาน... 
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12. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

13. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

14. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   2   พฤศจกิายน พ.ศ. 2561     
       
                   

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                                                                                              
 

                                      


