
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 5) 

 ประจําปีการศึกษา 2562 

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

 ด้ วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะดําเนินการรับสมัครบุ คคล เพ่ื อ คัด เลือก เข้าศึกษา                 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 5)

ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นัก ศึกษาที่กํ าลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ 

นักศึกษาที่กําลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ  

3) เป็นนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

  4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  

                ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี 

  4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

                ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

       4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

                1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 

                2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 

                3) ไม่มีความพิการในมือท้ังสองข้าง  

          4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

               ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

       4.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

               1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

               2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

       3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 

  4.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

           ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองข้าง  
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการอาชีวศึกษา 

สู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 5) ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวนทั้งส้ิน 310 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ 
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6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 

2562 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงิน

ค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสาร 

ใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจากชําระค่า

สมัครแล้ว 2 วันทําการ (ใบสมัครพร้อมใบแสดงผลการเรียนนํามาย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์) 

2) ผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียงหน่ึงอันดับ โดยให้

ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุด 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ  

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจ

ถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(GPAX) 6 ภาคเรียน  

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่ มี ผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ 

ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด  

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

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

 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 
 

9. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

      ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 
 

10. วันสอบสัมภาษณ์  

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
 

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

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
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12. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)   

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 
 

13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  20 มิถุนายน 2562 
 

14. วันชําระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 
 

15. วันบันทึกระเบียนประวัติออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  เลือกหอพัก /ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก 

      และรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 
 

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   17   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

                                                                                                          

 

 

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



รหสั GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 6 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3501 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

3502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

2. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3503 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

3504 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 15 2.00 ทุกสาขาวิชา

3505 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

3506 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

3507 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

3508 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

3509 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 3.00 สาขาวิชาการบัญช ีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3510 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 3.00 ทุกสาขาวิชา

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

3511 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 1.65 ทุกสาขาวิชา

3512 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 2.50 สาขาวิชาก่อสร้าง/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

3513 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 2.00 สาขาวิชาศิลปกรรม/สาขาวิชาออกแบบ/สาขาวิชาเครื่องเรือน

สาขาวิชาตกแต่งภายใน/สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

3514 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

3515 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑ์การรับ

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 5) ประจําปีการศึกษา 2562 
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