
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการ Young Creative  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการ Young Creative ประจ าปีการศึกษา 2562 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้ เยาวชนได้เข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร  

และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

2) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เป็นนักกิจกรรม พิธีกร นักประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียน ผูน้ านักเรียนและทายาทของนักสื่อสาร 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ได้แก่ 

นัก เรียนที่ ก าลั งศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูท้ี่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา     

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน หรอืสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุง่มั่นในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่ก าลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงาน

/คณะ... 
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้จ าคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) เป็นผู้มคีวามสนใจทางดา้นการจัดการการสื่อสาร การสื่อสาร หรอืการผลิตสื่อ 

 8) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

4.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

       1) เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน  

      2) มีประสบการณใ์นการเป็นพิธีกร  

      3) เป็นนักประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

      4) เป็นผู้น านักเรียน  

      5) เป็นทายาท หรือเครือญาติของนักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา 

สื่อมวลชน หรอืผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นการสื่อสาร 

      6) เป็นผู้มีใจรักในการสื่อสาร 

4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

               1) เป็นผู้มีทักษะ (ฟัง พูด อา่น เขียน) และความสามารถด้านการใชภ้าษาไทย 

      2) เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี งานศิลปะ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมตัดตอ่ แตง่ภาพ เป็นต้น 

      3) เป็นผู้มีความสามารถด้านการผลิตสื่อ เช่น หนังสั้น ข่าวพลเมือง หรือสื่อรณรงค์ 

เพื่อสังคมตา่ง ๆ เป็นต้น 
 

     4) เป็นผู้มคีวามสามารถอื่น ๆ เชน่ ผู้น าโรงเรียนในกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

     5) เป็นผู้ที่เคยร่วมกิจกรรม หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการสื่อสาร 

หรอืการผลิตสื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 
/5. หลักสูตร... 
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5. หลักสูตร/สาขาวิชา/จ านวนรับ  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ Young Creative 

ประจ าปีการศกึษา 2562 ดังนี ้

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรับ 

GPAX 

5 ภาคเรยีน 

(ขั้นต่ า) 

แผนการเรียน 

1001 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

20 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1002 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่

15 2.00 ทุกแผนการเรียน 

 

 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

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

ธันวาคม 2561 

2) สมัครผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  1 - 14 ธันวาคม 2561 

โดยผูส้มัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครใหถู้กต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติด

รูปผู้ สมั ครตามที่ ก าหนดไว้  และพิ มพ์ ใบช าระเงินพร้อมช าระเงินค่ าสมั คร 200 บาท  

ตามใบแจ้งช าระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้  และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน 

ทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา 

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)

หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการ Young Creative ปี 2562”) 

3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงล าดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคีวามประสงค์เข้าศกึษาต่อมากที่สุดเป็นล าดับแรก 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินคา่สมัคร  
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

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

(รูปสีหรือขาว - ด า) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ ว (ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

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

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน) 

          3) แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

/หมายเหตุ... 

http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
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หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ         

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร             

หรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้ส้มัครยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

(GPAX) 5 ภาคเรียน 

 กรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจ านวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงล าดับผลการเรียนจากมาก 

ไปหาน้อย 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 
 

13. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (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. วันเข้าร่วม... 

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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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                                                     


