ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษา
สู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2564
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พ ะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษ า
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษา
อาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาผู้มีคุณ สมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่
นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
3) เป็นนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็น...

-24) ไม่ เป็ นผู้ที่ มีปั ญ หาทางจิตเวชขั้น รุน แรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
6) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การการสื่ อ สาร หลั ก สู ต รบริ ห าร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.5 หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ
ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามตาราง
แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน และเกณฑ์การรับ

6. การรับ...

-36. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมัค รผ่า นเว็บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่า งวัน ที ่ 1 ธั น วาคม 2563 –
15 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมั ค รพร้ อ มทั้ งติ ด รู ป ผู้ ส มั ค รตามที่ ก ำหนดไว้ และพิ ม พ์ ใบชำระเงิน พร้อ มชำระเงิน ค่ าสมั ค ร
200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลั งจากชำระค่าสมั ครแล้ว
2 วันทำการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรียนให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
2) ลงทะเบี ย นใช้ งานระบบ TCAS ผ่ านเว็ บ ไซต์ student.mytcas.com ในวั น ที่ 5 มกราคม
2564 เป็นต้นไป
3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้เพียง 1 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร
เลือกสาขาวิชาที่มคี วามประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุด
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ า สมั ค ร ทั้ ง นี้ หากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเป็ น เท็ จ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการสอบคั ด เลื อ กโดยใช้ เ กณฑ์ ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (GPAX) 5 ภาคเรียน
กรณี ห ลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ มี ผู้ ส มั ค รมากกว่ า จำนวนรั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะเรี ย งลำดั บ
ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2564
9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม 2564
10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564
11. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
12. วันประกาศ...

-412. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
13. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคั ดเลือกและมี สิทธิ์เข้ าศึ กษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่ านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
15. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชัน้ ปีที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา) ประจําปการศึกษา 2564
รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

สาขา

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
0501

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0502

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0503

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0504

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

30

2.00

ทุกสาขาวิชา

0505

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30

2.00

ทุกสาขาวิชา

0506

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

30

2.00

ทุกสาขาวิชา

0507

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

30

2.00

ทุกสาขาวิชา

0508

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

30

2.25

สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

0509

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

30

2.25

ทุกสาขาวิชา

0510

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

30

2.00

ทุกสาขาวิชา

0511

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

30

2.50

ทุกสาขาวิชา

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
3. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
0512

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0513

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

20

2.25

ทุกสาขาวิชา

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

สาขา

(ขั้นต่ํา)
4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
0514

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

40

2.00

ทุกสาขาวิชา

0515

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

40

2.00

ทุกสาขาวิชา

0516

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

40

2.00

ทุกสาขาวิชา

0517

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

60

2.00

ทุกสาขาวิชา

0518

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

50

2.00

ทุกสาขาวิชา

0519

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว

60

2.00

ทุกสาขาวิชา

0520

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

60

3.00

สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0521

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

60

2.00

ทุกสาขาวิชา

5. คณะวิทยาศาสตร
0522

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0523

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0524

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0525

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0526

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0527

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0528

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0529

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

20

2.50

ทุกสาขาวิชา

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
6. คณะวิศวกรรมศาสตร
0530

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10

2.50

สาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการบัญชี และคอมพิวเตอร

0531

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

20

2.75

สาขาวิชาดานวิศวกรรมโยธา/กอสราง

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

สาขา

(ขั้นต่ํา)
6. คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
0532

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

20

3.00

สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0533

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

10

3.00

สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาโทรคมนาคม

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
0534

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0535

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

20

2.00

ทุกสาขาวิชา

0536

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

20

2.50

สาขาวิชากอสราง สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

0537

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

20

2.25

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาเครื่องเรือน
สาขาวิชาตกแตงภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม และสาขาวิชากอสราง

