
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการทายาทเกษตร  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าถึง

โอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สาขาวิชาการประมง เกษตรศาสตร์ ความปลอดภัยทางอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร และสัตวศาสตร์  

2) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่สนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจทางด้าน

วิทยาศาสตร์การเกษตรและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน   

และธุรกิจมากขึ้น  
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 

หรอืผูท้ี่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน หรอืสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ 

3) เป็นผูท้ี่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

/2) เป็น... 
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 2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หรอืผูท้ี่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

 3) เป็นบุตรหลาน เหลนสายตรง เครือญาติของเกษตรกร หรือข้าราชการที่เกี่ยวกับ

การเกษตร หรือเจ้าของธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป 

ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการ โดยมีหนังสือรับรอง 

การเป็นทายาท เครือญาติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือจดทะเบียนโรงงาน 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน 

 4) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษอย่างร้ายแรง 

 7) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 2.00 ขึน้ไป 

          9) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผูม้ีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

 4.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

        ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนรับ  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 80 คน ดังนี้ 
 

 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ แผนการเรียน 

0601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประมง 

10 วิทย์-คณิต 

ศลิป์-ค านวณ 
 

 

/ที่... 
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ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ แผนการเรียน 

0602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

10 วิทย์-คณิต

ศลิป์-ค านวณ 

0603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

10 วิทย์-คณิต 

ศลิป์-ค านวณ 

0604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

10 วิทย์-คณิต 

0605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

10 วิทย์-คณิต 

0606 การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาความปลอดภัย 

ทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ) 

10 วิทย์-คณิต 

ศลิป์-ค านวณ 

0607 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) 

10 วิทย์-คณิต 

0608 การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ) 

10 วิทย์-คณิต 

ศลิป์-ค านวณ 

 

6.  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 

ติดรูปผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้ และพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้ง

ช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

56000 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการทายาทเกษตร ปี 2562”) 

3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงล าดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศกึษาต่อมากที่สุดเป็นล าดับแรก 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินคา่สมัคร  
 

/หมายเหตุ... 
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7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1) ใบสมัครที่สั่ งพิ มพ์จากเว็บไซต์  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 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 

          4) หนังสือรับรองการเป็นบุตรหลาน เหลนสายตรง เครือญาติของเกษตรกรหรือเจ้าของ

ธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้า

เกษตรอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการเป็นทายาท เครือญาติ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ         

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร             

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

(GPAX) 5 ภาคเรียน   

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจ านวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงล าดับ 

ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

 วันที ่14 มกราคม 2562 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

       ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 - 19 มกราคม 2562 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 20 มกราคม 2562 
 

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

 วันที่  23 มกราคม 2562 
 

/12. วันประกาศ... 
 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริง่เฮาส์ (Clearing house)   

วันที ่30 - 31 มกราคม 2562 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562  
 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   2    พฤศจกิายน พ.ศ. 2561    
                                                                              
 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                                                     

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

ส าหรับการรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตรี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

........................................................................................ 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................

ต าแหน่ง..........................................................................................................................................

สถานที่ท างาน.................................................................................. ต าบล.....................................

อ าเภอ...............................................................จังหวัด...................................................................

ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ................................................................................................

มี บิดา/มารดา/เครอืญาติ ประกอบอาชีพ.........................................................................................

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา                   

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

ลงนาม........................................................................ 

        (.......................................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 

วันที่.................เดือน................................พ.ศ............. 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามรับรองต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           

                  หรือปลัดเทศบาล ที่ผู้สมัครมีภูมิล าเนาอยู่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

                  www.agri.up.ac.th 


