
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสู่มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปกีารศกึษา 2564 

 
 

 

 ดว้ยมหาวทิยาลัยพะเยา จะดำเนนิการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปรญิญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสู่มหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปกีารศึกษา 2564 

ใหแ้กบุ่คคลที่สำเร็จการศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสงัคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกป้ัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 

 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มสีิทธิ์สมัคร คือบุคคลผู้มีคุณสมบัตติามที่มหาวทิยาลัยกำหนด ไดแ้ก่ บุคคล

ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ที่สำเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้ที่สำเร็จ

การศกึษาช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  สายสามัญ  สั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย หรอืสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทั่วประเทศ  

3) เป็นนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุ่งม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

/3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มสีัญชาตไิทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
           

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

 4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

    4.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาชวีวทิยา 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิาร อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง หรอืตาบอดส ี

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอื เป็นใบ ้

    4.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ และสาขาวชิาสถิติ     

 1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เปน็ผู้ที่หูหนวก และ/หรอื เป็นใบ ้

4.5 หลักสูตร... 
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 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรอืตาบอดส ี 

 4.6 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เปน็ผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การไดย้นิ หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพิ่มโอกาส         

ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 620 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสตูร/สาขาวชิา/จำนวรับ และองค์ประกอบ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ 

www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล 

ใบสมัครให้ถูกตอ้งครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระ

ค่ าส มัครที่ มหาวิทยาลั ยระบุ ไว้  ท้ั ง น้ี  ไม่ ต้ อ งส่ งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย 

โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ 

(แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรยีน (upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร) 

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรยีงลำดับโดยเลอืกสาขาวชิาที่มคีวามประสงค์เขา้ศกึษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ  

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แมว้่าผู้สมัครจะได้สมัครหรอืได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจ

ถูกดำเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผู้สมัครตอ้งมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวใ้นประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 

6 ภาคเรยีน 

หมายเหตุ: 1. ใช้ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) 6 ภาคเรยีนในระบบ TCAS 

  2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าศึกษาอย่างเคร่งครัด 

หากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา รอบ 1-3 แลว้ จะไม่มีสิทธิ์สมัคร

เขา้ศกึษา... 

 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
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เข้าศึกษาในโครงการนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น และการตัดสินผล

การคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยใหถ้อืเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  15 มถิุนายน 2564 
 

9. วันบันทึกทะเบยีนประวัต ิและรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนิสติ (ออนไลน์) 

 วันที่ 16 -18 มถิุนายน 2564 
 

10. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  วันที่ 24-25 มถิุนายน 2564 

11. วันส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวทิยาลัย 

 เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ 

www.reg.up.ac.th ในวันที่มหาวทิยาลัยจัดการเรยีนการสอนแบบปกต ิ

 (ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลอืกเขา้ศกึษาในครัง้นี้เป็นโมฆะ) 
                                                                     

12. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564 

 วันที่ 28 มถิุนายน 2564 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    2  มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

 

                                                                                                          

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/


รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผูสมัครที่จบ

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3301 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3307 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

3308 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

3309 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกแผนการเรียน ✓
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

3310 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3311 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3313 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต 20 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และองคประกอบ

 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2564

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผูสมัครที่จบ

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3314 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3315 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3316 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3317 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3318 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3319 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3320 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 20 ไมกําหนด วิทย - คณิต ✓
3321 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.25 วิทย - คณิต ✕

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

3322 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.25 วิทย - คณิต ✕
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

3323 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3324 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3325 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3326 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3328 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓
3329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3. คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศศาสตร

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

5. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

6. คณะวิทยาศาสตร



รหัส GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียน รับผูสมัครที่จบ

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอาชีวะ

3330 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 2.50 วิทย - คณิต ✓

3331 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✕

3332 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 2.00 ทุกแผนการเรียน ✓
3333 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป 20 ไมกําหนด ทุกแผนการเรียน ✓

3334 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย - คณิต ✕
(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน )

10. คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

7. คณะวิศวกรรมศาสตร

8. คณะศิลปศาสตร

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
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