ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
(รอบหลัง Admissions) ประจาปีการศึกษา 2560
*******************************
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
(รอบหลั ง Admissions) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษา
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ นการกระจายโอกาสทางการศึก ษาให้ แก่นั ก เรีย นและนัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็จ ศึ ก ษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทั่วประเทศ
2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุค คลที่มีสิท ธิ์ส มัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึก ษาผู้มีคุณ สมบัติตามที่
มหาวิท ยาลั ย ได้ก าหนด ได้ แก่ นั ก เรีย นที่ ส าเร็จ ศึก ษาชั้นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ตรระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายสามั ญ ในโครงการจั ด การศึ ก ษาปกติ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
นอกโรงเรี ย นสายสามั ญ และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการ
ดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือเทียบเท่า
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา หรือในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแี ละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่ก าลั งศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรือ้ รัง
4) ไม่เป็นผู้ที่ มีปัญ หาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพ ากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ในกรณี ความผิดอัน
กระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) ผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีวเคมี
2.1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2) ไม่ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดสี และ/หรื อ ตาบอดสี
ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน
3.1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
3.2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
/5) หลักสูตร...

3
5) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
5.1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
5.2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
5.3) ไม่มคี วามพิการในมือทั้งสองข้าง
6) หลั ก สู ต รวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมี สาขาวิช าชี ววิท ยา สาขาวิชาฟิ สิ ก ส์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ
6.1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
6.2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
6.3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจานวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาโครงการเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจาปีการศึกษา 2560 จานวนทั้งสิ้น
490 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชาคณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ค รด้ ว ยตนเองผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่
12 กรกฎาคม 2560 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบชาระเงิน
พร้อมชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ง
เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชาระค่าสมัครได้หลังจาก
ชาระค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
2) ผู้ ส มั ครมีสิท ธิ์เลือ กเข้าศึก ษาในหลั ก สู ต ร / สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร
เรียงลาดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคี วามประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลาดับแรก
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลั งว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตรวจสอบ
พบในภายหลั ง ว่ า ข้ อ ความที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค รเป็ น เท็ จ หรื อ หลั ก ฐานประกอบการสมั ค ร
เป็ นเอกสารเท็ จหรือปลอม ผู้ สมั ครจะถู กเพิ กถอนสิ ทธิ์ ในการรั บคั ดเลื อกครั้งนี้ แม้ ว่ าผู้ สมั ครจะได้ สมั คร
หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิ จารณาตั ดสินผลการสอบคั ดเลื อกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) ตามเกณฑ์
ประกาศของมหาวิทยาลัย
/3. พิจารณา...
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3. พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกจากประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวติ
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : 1. กรณีผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่ต่ากว่า 30% เพื่อประกอบ
การพิจารณา
2. กรณี ผู้สมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องแสดงผลการทดสอบความถนัด
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ไม่ต่ากว่า 25% เพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณา
อนึ่ง ใช้ผลคะแนน GAT / PAT ที่ยังไม่หมดอายุ
8. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2560
9. วั น ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส่ ง ประวั ติ ส่ ว นตั ว และเป้ า หมายในชี วิ ต ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และส่งข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายชีวติ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560
11. วันประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้ าหมายในชีวิต ผ่านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
12. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชาระค่าธรรมเนียมหอพัก
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560
13. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สาเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทัง้ รายงานตัวเข้าหอพัก
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
14. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวี ิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
วันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2560
/15. วันเปิด...

5
15. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจําปีการศึกษา 2560
รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3701

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

20

2.00

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

3702

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

10

2.00

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

3703

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

20

2.00

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

3704

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3705

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10

2.00

วิทย์ - คณิต

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3706

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3707

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3708

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3709

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10

2.00

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

3710

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

10

2.25

วิทย์ - คณิต

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

10

2.00

วิทย์ - คณิต

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

3. คณะนิติศาสตร์
3711

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4. คณะแพทยศาสตร์
3712

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3713

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3714

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

3715

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3716

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3717

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3718

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาศาสตร์
3719

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3720

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3721

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

10

2.00

วิทย์ - คณิต

3722

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3723

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3724

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3725

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

10

2.00

วิทย์ - คณิต

20

2.00

วิทย์ - คณิต

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3726

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

9. คณะศิลปศาสตร์
3727

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3728

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
3729

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

10

2.50

วิทย์ - คณิต

3730

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

20

2.50

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ต่อ)
3731

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

3732

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

11. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3733

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20

2.00

วิทย์ - คณิต

3734

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

10

2.50

วิทย์ - คณิต

หมายเหตุ 1. กรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยประกาศไว้ ต้องแสดงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่ต่ํากว่า 30%
เพื่อประกอบการพิจารณา
2. ผู้สมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยประกาศไว้ ต้องแสดงผลการทดสอบ
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ไม่ต่ํากว่า 25% เพื่อประกอบการพิจารณา

