ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น
ประจําปีการศึกษา 2556
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2556 ให้แก่
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภูมิสารสนเทศ
2) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นทางด้านภูมิสารสนเทศ
และสามารถนําความรู้ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่ ต่อไป
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่สําเร็จศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และ
ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หรือเทียบเท่า
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
หรือกรมการศาสนา ทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มที ัศนคติที่ดแี ละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติ...

2

3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญทุกแผนการเรียน ในโครงการจัด
การศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน หรื อเป็ นผู้ ที่ กํ าลั งศึ กษาในชั้ นเรี ยนปี การศึ กษาสุ ดท้ ายของโรงเรี ยน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ
น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)
หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
9) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
4. คุณสมบัติเฉพาะ
1) คะแนนเฉลีย่ สะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.00
2) ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดสี และตาบอดข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ทั้งสองข้าง
5. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/และจํานวนรับ
รหัสสาขา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2601
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

จํานวนรับ แผนการเรียน
60

ทุกแผนการเรียน

6. การรับสมัคร
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10
พฤษภาคม 2556 พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัคร และผู้สมัครต้องดําเนินการส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7 -10 พฤษภาคม 2556 พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
2) ส่งเอกสาร...
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2) ส่ ง เอกสารการสมั ค รทางไปรษณี ย์ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ ง วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2556
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
กรณี ผู้ ส มั ค รยื่ น เอกสารทางไปรษณี ย์ ให้ จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร 200 บาท
เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยพะเยา ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
พะเยา (00095) และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
หมายเหตุ 1. วงเล็บมุมซอง โครงการผลิตนักภูมิสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา 2556
2. กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ า สมั ค ร ทั้ ง นี้ ห ากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเป็ น เท็ จ
มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดําเนินการตามกฎหมาย
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสี
หรือขาว - ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
3) ธนาณัติค่าสมัคร จํานวน 200 บาท (กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์)
4) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
8. เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผล
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่แจ้งตามประกาศไว้ข้างต้น
2) พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
10. การตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน
วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2556
11. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

12. ประกาศ...
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12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
13. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ แสดงคุณวุฒิและยื่นผลคะแนนสอบ O–NET
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2556
14. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

