
                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) 

ประจำปกีารศึกษา 2564 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 

ใหแ้ก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  
 

1. วตัถุประสงค ์

 1) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอดุมศึกษา

ในหลักสูตร/สาขาวชิาที่ประสงค์จะศึกษา 

2) เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกป้ัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศกึษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  

หรือผูท้ี่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

3) เป็นนักเรียนทีม่ทีัศนคติที่ดีและมคีวามมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 

 1) มสัีญชาติไทย หรือเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

3) ต้องเป็น... 
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 3) ต้องเป็นผูป้ราศจากโรคเหล่าน้ี คอื โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเร้ือรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญัหาจติเวชอื่น ๆ อันเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเร้ือรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรือความผดิอันเป็นลหุโทษ 

 7) เมื่อสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ตามประกาศที่มหาวทิยาลัยกำหนดไวใ้นแต่ละหลักสูตร/สาขาวชิา 

8) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนิสิต 

9) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               

และศิลปกรรมศาสตร์ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศลิปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผูท้ี่มคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

 4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสือ่ใหม ่

          1) ไมเ่ปน็ผูท้ี่มคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้งหรือตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทัง้สองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพิการในมอืทั้งสองขา้ง  

    4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี สาขาวชิาชวีวทิยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไม่เป็นผูม้คีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏบิัติงาน 

      2) ไม่เป็นผูม้คีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนิททัง้สองขา้ง หรือตาบอดสี 

3) ไม่เป็น... 
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      3) ไม่เป็นผูท้ี่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

    4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวชิาฟิสกิส์ สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี  

และเทคโนโลยีวัสดุ  

      1) ไม่เป็นผูม้คีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏบิัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนิททัง้สองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผูท้ี่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

 4.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา และสาชาวชิาชวีเคมี 

          1) ไม่เป็นผูท้ี่มีความพิการอันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทัง้สองขา้ง 

 4.6 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผูม้คีวามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 

 4.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผูท้ี่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขา้ง และ/หรือตาบอดสี  

    4.8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผูท้ี่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ ้
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวชิาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ  

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งส้ิน 2,215 คน 

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑ์การรับ 
 

6. การรับสมัครเข้าศกึษา    

1) นักเรียนสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 

25 ธันวาคม 2563 

 2) นักเรียนส่งใบสมัครได้ที่คณะที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 

25 ธันวาคม 2563 

3) นักเรียน... 
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 3 ) นักเรียนลงทะเบี ยนใช้งานระบบ TCAS ผ่ านเว็บไซต์  student.mytcas.com ในวันที่  

5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

4) คณะ/วิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือก 

ในระบบ REG (www.reg.up.ac.th) ระหว่างวันที ่15 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 

          5) ผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษา 

เพียง 1 ลำดับ 
 

7. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติตามที่ระบุไวใ้นประกาศน้ี 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคเรียน 
 

8. วันประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ ผ่านเวบ็ไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที ่25 มกราคม 2564 

 

9. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 วันที ่25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 

10. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564 
 

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

 วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2564 
 

12. วันยืนยันสทิธ์ิเข้าศกึษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที ่22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

13. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2564 
 

14. วันชำระค่ายืนยันสทิธ์ิเข้าศกึษา (ค่าธรรมเนยีมการศกึษา) 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มนีาคม 2564 
 

15. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนยีมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

16. วันรายงาน... 

http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
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16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวชิาการและทกัษะการใช้ชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสติชั้นปทีี ่1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

18. วันเปดิภาคการศกึษาต้น ปกีารศกึษา 2564 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
  

ประกาศ  ณ  วนัที่   24   กันยายน พ.ศ. 2563                                                

 

                                         

                                                        
                    

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน                                                      

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 4 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0201 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30 2.00 ศิลป - ทุกแผน

0202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0205 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 40 2.00 วิทย - คณิต 

0206 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 30 2.00 วิทย - คณิต 

0207 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0208 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0209 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย - คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0210 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0211 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0212 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0213 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0214 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 50 2.25 วิทย - คณิต 

0215 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 50 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจําปการศึกษา 2564



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 4 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0216 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0217 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 50 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

0218 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0219 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0220 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0221 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0222 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 70 2.00 ทุกแผนการเรียน

0223 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0224 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 2.00 ทุกแผนการเรียน

0225 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 30 2.00 วิทย - คณิต 

0227 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 2.25 วิทย - คณิต 

0228 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 15 2.50 วิทย - คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0229 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 15 2.25 วิทย - คณิต 

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

5. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0230 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 140 2.00 ทุกแผนการเรียน

0231 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0232 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 2.00 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 4 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะวิทยาศาสตร

0233 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0235 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0236 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0237 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0238 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0239 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0240 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

7. คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

0241 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 80 2.00 วิทย - คณิต 

0242 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 35 2.00 วิทย - คณิต 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร

0243 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 2.50 วิทย - คณิต 

0244 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 30 2.50 วิทย - คณิต 

0245 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45 2.50 วิทย - คณิต 

0246 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 2.50 วิทย - คณิต 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0247 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0248 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 40 2.50 ทุกแผนการเรียน

0249 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 20 2.25 ทุกแผนการเรียน

0250 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป 20 2.00 ทุกแผนการเรียน



หมายเหตุ นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) 

ในวันเปดภาคเรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร



  

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) 

ประจำปกีารศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) 
 

 
 

  อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาคณะ) ประจำปกีารศึกษา 2564 แล้วน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาคณะ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึขอออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ให้เพ่ิมหลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา ในตารางแสดงรหัสสาขาวิชา 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการ

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

ดังต่อไปน้ี 

รหัส

สาขาวชิา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา   จำนวนรับ 

GPAX 

4 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ำ) 

แผนการเรียน 

10. วทิยาลัยการศึกษา   

0251 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาคณติศาสตร์) 

60 2.00 วิทย์-คณติ 

0252 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเคมี) 

30 2.00 วิทย์-คณติ 

 

 

 

 

 
  

 

รหสั... 
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รหัส

สาขาวชิา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา   จำนวนรับ 

GPAX 

4 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ำ) 

แผนการเรียน 

0253 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาชวีวิทยา) 

50 2.00 วิทย์-คณติ 

0254 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 

และการกฬีา) 

20 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0255 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาฟิสกิส์) 

20 2.00 วิทย์-คณติ 

0256 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาจนี) 

30 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0257 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาไทย) 

90 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0258 

การจดัการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตรี 

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

90 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0259 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 

30 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0260 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา และหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์) 

20 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                                      

 

                                                                               

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกันคณุภาพ ปฏบิัติการแทน

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 



  

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) 

ประจำปกีารศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) 
 

 
 

  อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาคณะ) ประจำปกีารศึกษา 2564 แล้วน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือก 

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาคณะ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึขอออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ให้เพ่ิมหลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา ในตารางแสดงรหัสสาขาวิชา 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการ

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

ดังต่อไปน้ี 

รหัส

สาขาวชิา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา   จำนวนรับ 

GPAX 

4 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ำ) 

แผนการเรียน 

11. คณะนิติศาสตร์   

0261 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 50 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0262 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

10 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

0263 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

และหลักสูตรบัญชบัีณฑติ) 

10 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

 

 

 

 

 
  

 

รหสั... 

 



-2- 

 

รหัส

สาขาวชิา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา   จำนวนรับ 

GPAX 

4 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ำ) 

แผนการเรียน 

0264 

การจัดการศกึษาหลกัสูตรควบระดับปรญิญาตร ี

2 ปรญิญา (หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 

และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

10 2.00 ทุกแผนการเรยีน 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                                      

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกันคณุภาพ ปฏบิัติการแทน

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 



 

   

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การรับสมัครนักเรยีนเพ่ือคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) 

ประจำปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4) 
 

 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลอืกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) 

ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แล้วน้ัน 

 เน่ืองจากมีการปรับแก้ไขช่ือหลักสูตร ดังน้ัน เพ่ือให้มีความถูกต้อง มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงขอแก้ไขช่ือหลักสูตร/สาขาวิชาของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครนักเรียน 

เพ่ือคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี ้

 คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

 เดมิ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 แก้ไขเป็น หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดจิิทัล 

 เดมิ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 แก้ไขเป็น หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                      

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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