ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)
ประจำปีการศึกษา 2565
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565 ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หลั ก สู ต ร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษา
2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุค คลที่มีสิทธิ์ส มัค ร คือ นั กเรียนผู้มีคุ ณ สมบั ติตามที่มหาวิท ยาลั ยกำหนด ได้แก่
นั ก เรี ย นที่ ก ำลั งศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายสามั ญ
หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็ นนั กเรียนที่ กำลั งศึกษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 หลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามั ญ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ นพื้ นฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) ต้องเป็น...
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3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) 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) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 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
อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) เมื่ อ สำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นไม่ ต่ ำ กว่ า เกณฑ์
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
8) ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน ต้ อ งมี ผ ลการสอบวัด ความถนั ด ทางด้ า น
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา ส่ ง ให้ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
9) ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
2 ปริ ญ ญา หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา (ครู ) ต้ องมี ผลการสอบวั ดความถนั ด
ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้
ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30%
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.2 หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การการสื่ อ สาร หลั ก สู ต รบริห าร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
4.4 หลักสูตร...
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4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผูท้ ี่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผูม้ ีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดทั้ ง สองข้ า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผูม้ ีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือมีภาวะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.10 หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาจีน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
4.11 หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการส่ งเสริม สุ ขภาพ และสาขาวิชา
อนามัยชุมชน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.12) หลักสูตร...
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4.12 หลั กสู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ตยกรรม 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 เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ
รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,550 คน
ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) นักเรียนสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–
20 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้าศึกษาทีค่ รูแนะแนวของโรงเรียน
หมายเหตุ: 1. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ
2. นั ก เรี ย นสามารถแก้ ไ ขข้ อ มู ล การเลื อ กหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า ในระบบรั บ สมั ค ร
ด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2) นั ก เรี ย นลงทะเบี ย นใช้ ง านระบบ TCAS ผ่ า นเว็ บ ไซต์ student.mytcas.com ในวั น ที่
9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
3) ครู แ นะแนว หรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ผ่ า น
การคั ด เลื อ กในระบบสำหรั บ ครู แ นะแนว ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่
21 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565
หมายเหตุ : Username และ Password สำหรับ ใช้ งานระบบการสมั ค ร มหาวิท ยาลั ย จะกำหนด
ให้แก่โรงเรียน
4) ครู แ นะแนว หรื อผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ระหว่ า งวั นที่ 6-7
มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตติ ามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน
หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) 5 ภาคเรียนของนักเรียน จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2. กรณี...
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2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ
ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์ การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
เฉพาะคณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์และศิ ล ปกรรมศาสตร์
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ทั้ ง นี้ หากผลการตรวจสุ ข ภาพของผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่ เ ป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า
ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
9. ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ผ่ านเว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 มกราคม 2565
10. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565
11. วั นประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคั ดเลือกและมีสิ ทธิ์เข้ าศึ กษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่ านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
12. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 2565
13. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
14. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)
พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
15. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
16. วันเปิด...
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16. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปการศึกษา 2565
รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
0101

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

40

1.50

ศิลป-ทุกแผน

0102

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

40

1.50

วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0103

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

30

2.00

วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0104

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

30

2.00

วิทย-คณิต

0105

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

40

2.00

วิทย-คณิต

0106

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

15

2.50

วิทย-คณิต

15

2.50

วิทย-คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
0107

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0108

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0109

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0110

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0111

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0112

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

50

2.25

วิทย-คณิต

0113

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0114

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0115

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

50

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
3. คณะนิติศาสตร
0116

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

200

2.00

ทุกแผนการเรียน

0117

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

40

2.50

ทุกแผนการเรียน

0118

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

40

2.50

ทุกแผนการเรียน

40

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0119

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
0120

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

60

2.00

ทุกแผนการเรียน

0121

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

60

2.00

ทุกแผนการเรียน

0122

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

60

2.00

ทุกแผนการเรียน

0123

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

0124

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

0125

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

0126

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
0127

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0128

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

30

2.25

วิทย-คณิต

0129

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

10

2.25

วิทย-คณิต

10

2.25

วิทย-คณิต

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
0130

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
0131

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

0132

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

0133

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาศาสตร
0134

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

30

2.00

ทุกแผนการเรียน

0135

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0136

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0137

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

30

2.00

ทุกแผนการเรียน

0138

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0139

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

5

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
8. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
0140

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

80

2.00

วิทย-คณิต

0141

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

35

2.00

วิทย-คณิต

0142

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

40

2.75

วิทย-คณิต

9. คณะวิศวกรรมศาสตร
0143

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

60

2.50

วิทย-คณิต

0144

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

40

2.50

วิทย-คณิต

0145

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

40

2.75

วิทย-คณิต

0146

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

50

2.50

วิทย-คณิต

10. คณะศิลปศาสตร
0147

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0148

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

GPAX
จํานวนรับ 5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

10. คณะศิลปศาสตร (ตอ)
0149

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

35

2.00

ทุกแผนการเรียน

0150

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

0151

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

70

2.00

ทุกแผนการเรียน

0152

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

15

2.50

ทุกแผนการเรียน

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
0153

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

11. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
0154

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

40

1.50

ทุกแผนการเรียน

0155

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

0156

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

0157

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี)

15

2.00

ทุกแผนการเรียน

0158

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป)

15

2.00

ทุกแผนการเรียน

12. คณะสาธารณสุขศาสตร
0159

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

80

2.00

วิทย-คณิต

0160

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

80

2.00

วิทย-คณิต

0161

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

80

2.00

วิทย-คณิต

0162

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40

2.75

วิทย-คณิต

0163

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

40

2.75

วิทย-คณิต

35

2.50

วิทย-คณิต

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
0164

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
12. คณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ)
0165

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

30

2.50

วิทย-คณิต

20

2.50

วิทย-คณิต

30

2.50

วิทย-คณิต

10

2.75

วิทย-คณิต

15

2.50

วิทย-คณิต

10

2.75

วิทย-คณิต

80

2.00

วิทย-คณิต

20

2.00

วิทย-คณิต

40

2.00

วิทย-คณิต

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
0166

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0167

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0168

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0169

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0170

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

13. วิทยาลัยการศึกษา
0171

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0172

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0173

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0174

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
13. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)
0175

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

15

2.00

วิทย-คณิต

35

2.00

ทุกแผนการเรียน

100

2.00

ทุกแผนการเรียน

100

2.00

ทุกแผนการเรียน

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)
0176

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0177

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0178

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0179

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0180

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)

หมายเหตุ

1. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคูขนาน) ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30%
ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%
2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ในวันเปดภาคเรียน
ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 2)
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางแสดงรหั ส สาขาวิ ช า คณะ/หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า/จำนวนรั บ และเกณฑ์ ก ารรับ สมั ค ร
นั ก เรีย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริญ ญาตรี โครงการรั บ ตรง
มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2565
รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0181 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการประมง
0182 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0183 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
0184 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
คณะวิทยาศาสตร์
0185 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
และการจัดการข้อมูล

จำนวนรับ

GPAX 5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ำ)

แผนการเรียน

30

1.50

วิทย์-คณิต/ศิลป์-ทุกแผน

15

2.00

วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ

50

2.00

ทุกแผนการเรียน

80

2.00

ทุกแผนการเรียน

30

2.00

ทุกแผนการเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

