
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน)  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

******************************* 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (การรับตรงรว่มกัน) ประจ าปีการศึกษา 2561 

ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา        

ในชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรอืสถานศึกษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือช้ันปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

สายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษา

นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันเรียน 

ปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน หรอืกรมการศาสนา ทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่ ส าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญ  ในโครงการ 

จัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรงและโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 8) ผูผ้า่นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

         1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบ

การศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล  

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

          2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

              2.1) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผดิปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

       2 .2 ) เป็ น โรคติ ด ต่ อ ใน ระย ะติ ด ต่ อ อั น ต ราย  ที่ อ าจ เกิ ด อั น ต รายต่ อ ตน เอ ง  

ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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     2.4) มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุ ปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2 .5 ) มีความผิดปกติ ในการได้ยินทั้ งสองข้าง โดยมี ระดับการได้ยิ นที่ ความถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด ( speech 

discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท 

การได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย 

แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  หมายเหตุ ไม่จ ากัดสิทธิผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสีในการเข้าเรียนหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับนิสิตตามวิธีการทดสอบ  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้  ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินซึ่งผล 

การพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

          1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

          2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา  

เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรอืที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

       ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรอือวัยวะสว่นหนึ่งสว่นใดของรา่งกาย 

    4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตาคอื ตาบอดทั้งสองขา้ง และ/หรือตาบอดสี  

 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี และ/หรอืตาบอดสีชนิดรุนแรง 

ทั้งสองขา้ง 
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 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

             มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี  ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ

ร้ายแรง หรอืมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 4.7 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

    4.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

            เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผูส้มัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา ดังตอ่ไปนี้ 

         1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

            2) ผูส้มัครต้องมนี้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 

                 3) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ  

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

            4) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            5) โรคไม่ติดตอ่หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                5.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                5.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                5.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                5.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

            6) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            7) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

                7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

       7.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

 
/8) หูหนวก... 
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        8) หูหนวกหรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสู งกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

        9) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจ

ร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 

 4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

          1) ไม่เป็นผู้มโีรคติดตอ่ร้ายแรงหรอืมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

          2) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป.  

เห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ 

          3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการศกึษาก าหนด 

 4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

       2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

 4.11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

           ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.12 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

           ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

           1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้งหรอืตาบอดสี 

           2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง 

           3) ไม่มคีวามพิการในมือทั้งสองข้าง  

 4.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

           ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

    4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยีวัสดุ 

            1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

            2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

            3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

 

 
/5. หลักสูตร... 
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5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี           

ระบบรับตรง (รับตรงร่วมกัน) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 2,962 คน ตามตารางแสดง

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชาและเกณฑก์ารรับ 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ระหว่างวันที่  9 – 13 พฤษภาคม 2561 และช าระ 

ค่าสมัครตามใบแจ้งการช าระเงินที่ก าหนดไว้ ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2561 

หมายเหตุ การรับสมัครเข้าศกึษาใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มคัรต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (ปพ.1) 6 ภาคเรียน มีคา่น้ าหนักคะแนนร้อยละ 20 

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 

2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 

 กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน GAT/PAT จะถือว่าคะแนนในองค์ประกอบนี้เป็น 0 คะแนน  

แต่ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (ปพ.1) 6 ภาคเรียน ขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ 

ในเกณฑ์การรับของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา แล้วน าค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงล าดับที่จากมากไปหาน้อย  

ทั้งนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ : ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไม่หมดอายุ (2 ปี) 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ tcas.cupt.net 

 วันที ่23 พฤษภาคม 2561 
 

10. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) 

วันที ่26 - 28 พฤษภาคม 2561 
 

11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรอืเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 
 

12. วันสอบสัมภาษณ ์ 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

          (น าหลักฐานใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  6 ภาคการศึกษา 

ฉบับจริงมาแสดง กรณีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตรงกับในระบบที่สมัครมหาวิทยาลัย 

จะถือว่าเป็นโมฆะ) 
 /13. วันประกาศ... 
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13. วันประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกและมี สิ ทธิ์ เข้ าศึ กษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา  

       ผ่านเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 

14. วันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที ่8 – 18 มิถุนายน 2561 
 

15. วันบันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

 วันที่ 8 มถิุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ พร้อมสอบ pre-test โครงการเตรียมความพร้อม 

      และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่าย    

      อินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

  วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 
 

17. วันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที ่31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2561 
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

      ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2561 
 

19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    10    เมษายน พ.ศ. 2561          
        

                                     

                                            

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน 

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

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


รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน

ขั้นต ่า

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1501 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประมง 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต / ศลิป ์- ค านวณ

1502 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต / ศลิป ์- ค านวณ

1503 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 21 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต / ศลิป ์- ค านวณ

1504 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1505 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1506 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 14 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 

1507 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 42 20% 50% 30% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1508 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1509 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 21 20% 30% 15% 35% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1510 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต / ศลิป ์- ค านวณ

1511 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 20 20% 30% 20% 30%

1512 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 30 20% 30% 20% 30% 2.25 วทิย์ - คณิต / ศลิป ์- ค านวณ

1513 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดยี 20 20% 30% 50%

1514 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้่าหนกั และจ่านวนรับ

การรับสมัครนกัเรยีนเพื อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี

ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจ่าปกีารศึกษา 2561

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

GAT
PAT

แผนการเรยีน
6 ภาคเรยีน

สาขาวิชา

PAT1 PAT2 PAT4 PAT5 PAT6PAT3

ไมรั่บ

ไมรั่บ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน

ขั้นต ่า

3. คณะนติิศาสตร์ 

1515 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 280 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1516 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรบัญชบีัณฑติ (การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 55% 25% 2.50 ทุกแผนการเรียน

1517 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1518 หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 42 20% 80% 2.50 ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 

1519 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   30 20% 30% 50%

5. คณะแพทยศาสตร์ 

1520 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ัณฑติ   10 20% 30% 50%

1521 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ 40 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1522 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉกุเฉนิการแพทย์ 10 20% 30% 50%

1523 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 40 20% 30% 50%

1524 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1525 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 20% 30% 50%

1526 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 70 20% 30% 50% 3.00 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1527 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 10 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก
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5. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

1528 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ 20 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1529 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1530 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 20 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1531 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1532 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 20 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

6. คณะเภสัชศาสตร์  

1533 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาบริบาลเภสัชกรรม   30 20% 30% 50%

1534 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 20 20% 30% 50%

7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1535 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 60 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1536 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนาสังคม 60 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1537 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 56 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1538 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1539 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 84 20% 70% 10% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1540 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 84 20% 70% 10% 2.25 ทุกแผนการเรียน
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8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  (ต่อ)

1541 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการตลาด 84 20% 55% 25% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1542 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว 84 20% 70% 10% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1543 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 40 20% 55% 25%

1544 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 84 20% 55% 25% 2.25 ทุกแผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร์ 

1545 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1546 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1547 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1548 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ 21 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1549 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ 14 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1550 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 28 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1551 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 14 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1552 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 84 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1553 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 56 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1554 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 42 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1555 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 20 20% 30% 20% 30%

1556 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 20 20% 30% 20% 30%

1557 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 20 20% 30% 20% 30%

1558 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 
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12. คณะศิลปศาสตร์ 

1559 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 20 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1560 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 20 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1561 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 28 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1562 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 21 20% 80% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1563 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 30 20% 80%

1564 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 10 20% 80% ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1565 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 10 20% 80% ทุกแผนการเรียน

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

13. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

1566 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 42 20% 30% 50%

1567 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 20% 30% 50%

1568 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 21 20% 30% 50%>25%

1569 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศลิปะการแสดง 21 20% 30% 50% 2.25 ทุกแผนการเรียน

1570 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดุริยางศาสตร์สากล 21 20% 30% 50% 2.25 ทุกแผนการเรียน

14. คณะสหเวชศาสตร์ 

1571 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ   30 20% 30% 50%

1572 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์   30 20% 30% 50%

15. วิทยาลัยการศึกษา 

1573 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 20 20% 30% 15% 35% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT
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15. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)

1574 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคม ี 20 20% 30% 15% 35% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1575 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 20 20% 30% 15% 35% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1576 หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 10 20% 30% 50% ◊

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1577 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์ 20 20% 30% 15% 35% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1578 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 20 20% 80% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1579 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 20 20% 80% ◊

(การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

16. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม 

1580 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

1581 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 21 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

1582 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

1583 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก

PAT5 PAT6

กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

ไมรั่บ

ไมรั่บ

ไมรั่บ

ไมรั่บ

ไมรั่บ

ไมรั่บ



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน

ขั้นต ่า

16. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม  (ต่อ)

1584 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

1585 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 21 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

หมายเหตุ ◊  ตอ้งสอบวัดความรู้และความถนัดทางดา้นวชิาการและวชิาชพี ขั้นต่ า 30% แตไ่มน่ ามาประมวลผล

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
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