
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการอาชวีศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประจําปการศึกษา 2563 

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

 ด วยมหาวิทยาลั ยพะเยา  จะดํ าเนินการ รับสมัครบุ คคล เพื่ อคั ด เลื อก เขาศึกษา                 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป

การศกึษา 2563 โดยมรีายละเอยีดตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค 

1) เพื่ อ เป นการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแก นักศึกษาที่ กํ าลั งศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 2) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกจิ 
 

2. กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 

นักศึกษาที่กําลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา 

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทั่วประเทศ  

3) เปนนักศกึษาที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุงม่ันในการศกึษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

1) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

2) เปนนักศึกษาที่ กํ าลั งศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สั งกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

 3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

/4) ไมเปน... 
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 4) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด        

อันกระทําโดยประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

  4.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

            ไมเปนผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็น การไดยนิ หรอือวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร  

                ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดสี 

  4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

                ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

       4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

                1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขางหรอืตาบอดส ี

                2) ไมมคีวามบกพรองทางหูทัง้สองขาง 

                3) ไมมคีวามพกิารในมอืทั้งสองขาง  

         4.5 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

              ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

      4.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง  

      4.7 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

               1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

               2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

       3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2563 ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา จํานวน และเกณฑการรับ 
 

/6. การรับ... 
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6. การรับสมัครเขาศึกษา 

1) สมัครผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้ง 

ติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว และพิมพใบชําระเงนิพรอมชําระเงินคาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระ

คาสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไวและสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานทางไปรษณีย (แบบ EMS) ไปยัง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา ตําบลแมกา อําเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที ่3 มกราคม 2563 (ดูวันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ)  

หมายเหตุ: (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการอาชีวศกึษาสูมหาวทิยาลัยพะเยา ป 2563”) 

2) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาไดเพียงหน่ึงอันดับ โดยให

ผูสมัครเลอืกสาขาวชิาที่มคีวามประสงคเขาศกึษาตอมากที่สุด 

หมายเหตุ: หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร        

หรอืไดผานการคัดเลอืกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดวย 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพจากเว็บไซต  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถายหนาตรง      

(รูปสีหรือขาว - ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไม เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 
 

8. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (GPAX) 5 ภาคเรยีน  

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มี ผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหานอย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 

9. วันตรวจสอบหรอืแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 
 

10. วันประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

/11. วันตรวจ... 
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11. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกาํหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

12. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

 

13. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 
 

14. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

17. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    24    ตุลาคม พ.ศ. 2562   

                                                                             
                                                                            
                                                                     
                 

                            

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน   

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา                                                     

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/


รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

0602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

0603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

0604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0605 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 15 2.00 ทุกสาขาวิชา

0606 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 15 2.00 ทุกสาขาวิชา

3. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0607 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 10 2.25 ทุกสาขาวิชา

4. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

0608 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

0609 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0610 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0611 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 50 2.00 ทุกสาขาวิชา

0612 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 2.00 ทุกสาขาวิชา

0613 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0614 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 3.00 สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0615 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

 ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับ

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการอาชีวศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2563 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

5. คณะวิศวกรรมศาสตร

0616 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 2.50 สาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการบัญชี และคอมพิวเตอร

0617 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 2.75 สาขาวิชาดานวิศวกรรมโยธา/กอสราง

0618 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 3.00 สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0619 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 10 3.00 สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาโทรคมนาคม

6. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0620 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

0621 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 7 2.50 สาขาวิชากอสราง สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

0622 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 5 2.25 สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาเครื่องเรือน

สาขาวิชาตกแตงภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม และสาขาวิชากอสราง
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