
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดมีทีี่เรยีน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเชียงใหม่ 

ประจำปกีารศกึษา 2565 
 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเข้าศึกษา                    

ในมหาวทิยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมทีี่เรยีน) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน 

ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์มีโอกาส     

เขา้ศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา 

2) เพื่ อเป็ นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ โอกาสทางการศึกษาระดั บอุดมศึกษา                   

แก่นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ การแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ     

ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

3) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมภิาคในเขตภาคเหนอืตอนบน 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้กำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  หรือผู้ที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศกึษา... 

 



-2- 

 
การศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

3) เป็ นนั ก เรียนที่ มี ผลการเรียนดี  มีทั ศนคติที่ ดี และมี ความ มุ่ ง ม่ัน ในการศึกษา                   

ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

1) มสีัญชาตไิทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรยีนที่กำลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สำนั กงานคณ ะกรรมการส่ งเสริมการศึ กษาเอกชน 

สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน 

และพะเยา 

 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        

อันกระทำโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสือ่สาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

 4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีและสาขาวชิาชวีวทิยา  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เปน็ผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ ้

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

2) ไม่เป็น... 
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      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ้ 

 4.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การไดย้ิน หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง และ/หรือตาบอดส ี 
  

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในหลกัสตูร/สาขาวชิาต่าง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑ์การรับสมัคร 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  9 -23 ธันวาคม 2564 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ตดิรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว ้

 2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้

ผู้สมัครเลอืกเรยีงลำดับสาขาวชิาที่มคีวามประสงค์เขา้ศกึษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก 

หมายเหตุ:  นักเรียนสามารถแก้ ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร 

ดว้ยตนเองไดไ้ม่เกนิ 3 ครัง้ 

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

9 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป  

4) ผู้สมัครส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานการสมัครใหก้ับทางโรงเรยีน ภายในวันที่ 24 ธันวาคม2564 

           5) โรงเรียนรวบรวมเอกสารและส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

อาคารอำนวยการ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

50300 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

          6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดส่งรายช่ือและเอกสารใบสมัคร        

พร้อมหลักฐานการสมัครและใบรับรองแพทย์ ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา

งานรับเข้าศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 

(ดูวันประทับตราไปรษณยี์เป็นสำคัญ) 

หมายเหตุ: (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาเด็กดทีี่มเีรยีน ปกีารศกึษา 2565”) 
 

7. หลักฐาน... 

 

http://www.mytcas.com/
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7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถ่ายหน้าตรง      

(รูปสหีรอืขาว-ดำ) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน) จำนวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จำนวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 

หมายเหตุ: หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ 

พบในภายหลังว่าข้อความที่ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร 

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้

สมัครหรอืไดผ่้านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนนิคดีอาญาตามกฎหมายดว้ย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผู้สมัครตอ้งมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวใ้นประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรยีน 

หมายเหตุ: 1. มหาวทิยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพจิารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก 

       2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหาน้อย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

9. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตาม

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัว

ขึ้นทะเบยีนนสิติใหม่ 

 ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลอืกเข้าศกึษาในครัง้นี้เป็นโมฆะ 
 

10 . ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์   

      www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 มกราคม 2565 
 

11. วันยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565 

12. วันประกาศ... 

 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.mytcas.com/
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12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 

13. วันชำระค่ายนืยันสทิธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มนีาคม 2565 
 

14. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

พร้อมท้ังรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสติช้ันปีท่ี 1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

17. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2565 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
  

ประกาศ  ณ  วันที่    1   ธันวาคม พ.ศ. 2564                                                

 

 

                                         

                                                        

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

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


รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0701 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5 2.00 ศิลป-ทุกแผน

0702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 5 2.00 วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 5 2.00 วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 5 2.00 วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.00 วิทย-คณิต 

0706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 5 2.00 วิทย-คณิต 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

0709 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0710 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0711 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0712 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 5 2.00 วิทย-คณิต 

0713 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 5 2.25 วิทย-คณิต 

5. คณะวิทยาศาสตร

0714 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0715 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา

 (โควตาเด็กดีมีที่เรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2565



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

5. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)

0716 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0717 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0718 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0719 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตและการจัดการขอมูล 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

6. คณะศิลปศาสตร

0720 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0721 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี) 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0722 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป) 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

หมายเหต:ุ นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ในวันเปดภาคเรียน

ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
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