หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คุณสมบัตทิ ั่วไป
1. นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษำชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สำยสำมั ญ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึ ก ษำ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ส ำนั ก งำนพระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ หรื อ นั ก ศึ ก ษำที่ ก ำลั ง ศึ ก ษำชั้น
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
2. เป็นนักเรียนหรือนักศึกษำที่มีทัศนคติที่ดแี ละมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ
3. มีสัญชำติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหำจิตเวชขั้นรุนแรง หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึงปัญหำจิตเวชอื่นๆอันเป็ น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็ น ได้แก่ ตำบอดสี ไม่เป็นผู้ที่มีบกพร่องทำงกำรได้ยิน
ได้แก่ หูหนวก เป็นใบ้ เป็นต้น ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับ
รุนแรง โรคภำวะไตวำยเรือ้ รัง ไม่เป็นผู้ที่มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ เช่น มือ แขน ขำ เป็นต้น
5. ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ในกรณี ควำมผิดอันกระทำโดย
ประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)
1.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 2.50 (ทุกแผนกำรเรียน) หรือเป็นไป
ตำมที่หลักสูตรเห็นชอบ
1.2 มีทักษะทำงด้ำนทำงสถำปัตยกรรม กำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)
2.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 2.50 (ทุกแผนกำรเรียน) หรือเป็นไป
ตำมที่หลักสูตรเห็นชอบ
2.2 มีทักษะทำงด้ำนทำงสถำปัตยกรรม กำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (4ปี)
3.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 2.00 (ทุกแผนกำรเรียน) หรือเป็นไป
ตำมที่หลักสูตรเห็นชอบ
3.2 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ กำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (4ปี)
4.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 2.00 (ทุกแผนกำรเรียน) หรือเป็นไป
ตำมที่หลักสูตรเห็นชอบ
4.2 ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีหรือด้ำนนำฏศิลป์

5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงดนตรีและนาฏศิลป์ (4ปี)
5.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 2.00 (ทุกแผนกำรเรียน) หรือเป็นไป
ตำมที่หลักสูตรเห็นชอบ
5.2 ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีหรือด้ำนนำฏศิลป์
การรับสมัครเข้าศึกษา
1. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
สมัครผ่ำนเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ
สั่งพิมพ์เอกสำรใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตำมที่กำหนดไว้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) และส่งใบสมัครกลับมำ
ยังคณะฯ ระหว่ำงวันที่ 5 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวำคม 2563
ส่งที่อยู่....
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
(โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ))
2. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ บันทึกข้อมูลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในระบบ
reg.up.ac.th ระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกรำคม 2563 เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรตัดสิน
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรนี้
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด
3. กรณี ห ลั ก สู ต รมีผู้ ส มั ค รมำกกว่ำ จ ำนวนรั บ คณะสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ แ ละศิล ปกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลั ย พะเยำ จะเรี ย งล ำดั บ ผลกำรเรี ย นจำกมำกไปหำน้อ ย ทั้ ง นี้ กำรตั ด สิ น ผลกำรสอบคั ด เลือ กของคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ให้ถอื เป็นที่ส้นิ สุด
3. วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนใช้งำนระบบ TCAS ผ่ำนเว็บไซต์ student.mytcas.com
4. วันที่ 25 มกราคม 2564
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
5. วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจร่ำงกำย ณ โรงพยำบำลของรัฐ/เอกชน ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยกำหนด ผ่ำนเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
6. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันสอบสัมภำษณ์ (ให้ผู้ผำ่ นกำรสอบสัมภำษณ์ เตรียมผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในด้ำนนัน้ ๆ)
7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

8. วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันยืนยันสิทธิ์ ผ่ำนระบบเคลียริ่งเฮำส์ (Clearing house)
9. วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
วันยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในระบบ TCAS ผ่ำน https://student.mytcas.com/
10. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ
11. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กำหนดกำรชำระสิทธิ์และรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ
12. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันเปิดภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2564
หมายเหตุ 1. ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลือ ก หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาสถาปั ต ยกรรมและหลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องแสดงผลกำรสอบวัด ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภำคเรียนที่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ กรณีนักเรียนหรือนักศึกษากำลัง
ศึกษำสำขำสถำปัตยกรรม/เทคนิคสถำปัตยกรรม/เทคโนโลยีทำงสถำปัตยกรรม/เตรียมสถำปัตยกรรมศำสตร์/ก่อสร้ำง/
เครื่องเรือน/ตกแตงภำยใน/ออกแบบภำยใน/ออกแบบอุตสหกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องแสดงผลกำรสอบวัด
ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภำคเรียนที่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
2. นักเรียนหรือนักศึกษำที่ผำนกำรคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคู
ขนาน) ตองแสดงผลกำรสอบวัดควำมถนัดทำงวิชำชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30%

งำนวิชำกำรและพัฒนำนิสิต (พี่เปรม)
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ โทร.054-466666 ต่อ 3358

