
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีการศึกษา 2561 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมคัรบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตรี โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2561 

ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สําเร็จศึกษา        

ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ทั่วประเทศ 

2) เพ่ือช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่

มหาวิทยาลัยได้กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่สําเร็จศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ตามหลักสูตรการศึกษา 

นอกโรงเรียนสายสามัญ  และต้องมีคุณสมบั ติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 

การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบบัที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือเทียบเท่า 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา หรือในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนทีม่ีทัศนคตทีิ่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

/3. คุณสมบติั... 
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ   

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ไม่เป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
           

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

  4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

             ไม่เป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

     4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

              ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี  

  4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี  

และสาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 

                 1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

                 2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี และ/หรือตาบอดสีชนิด

รุนแรงทั้งสองข้าง 

  4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

               1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

            2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

/4.5 หลักสูตร... 



 3 

  4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

                ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองข้าง  

  4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

                ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

       4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

                1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 

                2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 

                3) ไม่มีความพิการในมือท้ังสองข้าง  

       4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

                ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

     4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

                1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

                2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี 

                3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
 

5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพ่ิมโอกาส         

ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวนทั้งส้ิน 910 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวิชาคณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 5 - 13 กรกฎาคม 2561  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่า

สมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัคร

ให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัคร

แล้ว 2 วันทําการ (ใบสมัครพร้อมใบแสดงผลการเรียนนํามาย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์) 

2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก 

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ         

พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัคร           

เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งน้ีแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร              

  
/หรือ... 
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หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากน้ีผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 

              2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (สําเร็จการศึกษา) มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20 

              2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 80 

 กรณี ผู้สมัครที่ ไม่ มีคะแนน  GAT จะถือว่าคะแนนในองค์ประกอบน้ี เป็น  0 คะแนน  

แต่ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (สําเร็จการศึกษา) ข้ันต่ําตามที่กําหนดไว้ 

ในเกณฑ์การรับของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา แล้วนําค่าน้ําหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลําดับที่จากมากไปหาน้อย  

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

8.  วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพะเยากําหนด 

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์  

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

       ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 

13. จองหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 
 

14. วันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 วันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 
 

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

 วันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 
 

/16. วันรายงาน... 
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16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 
 

17. วันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

      ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2561 
 

19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   29   มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

                                                                                                          

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



รหัส กรณีไม่มี GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน

ข้ันต ่า

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1801 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.00

1802 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.00

1803 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 20 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.00

1804 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1805 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1806 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 

1807 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1808 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1809 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1810 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.00

1811 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.25

1812 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

3. คณะนิติศาสตร์ 

1813 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

สาขาวิชา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ่านวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก

การรับสมัครบุคคลเพื อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการเพิ มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ่าปีการศึกษา 2561

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

เกณฑ์การคัดเลือก

GAT
6 ภาคเรียน

แผนการเรียน



รหัส กรณีไม่มี GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน

ข้ันต ่า

3. คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)

1814 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

1815 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1816 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

4. คณะแพทยศาสตร์ 

1817 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1818 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1819 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1820 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1821 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1822 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1823 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

สาขาวิชา
GAT

6 ภาคเรียน

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ แผนการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก



รหัส กรณีไม่มี GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน

ข้ันต ่า

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1824 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1825 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1826 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1827 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1828 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1829 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1830 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1831 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

7. คณะวิทยาศาสตร์ 

1832 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1833 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1834 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1835 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1836 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1837 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1838 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1839 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ แผนการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT

6 ภาคเรียน



รหัส กรณีไม่มี GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน

ข้ันต ่า

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1840 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

10. คณะศิลปศาสตร์ 

1841 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1842 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1843 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

1844 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1845 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

1846 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 10 วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - ค านวณ 20% 80% 2.25

1847 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

1848 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

12. วิทยาลัยการศึกษา 

1849 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1850 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1851 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

1852 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ แผนการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT

6 ภาคเรียน



รหัส กรณีไม่มี GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน

ข้ันต ่า

13. วิทยาลัยพลังงานและสิ งแวดล้อม 

1853 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.00

1854 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

1855 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

1856 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

1857 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 10 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

1858 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 20 วิทย์ - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

หมายเหตุ ส าหรับผู้สมัครในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) ต้องสอบวิชาวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ได้คะแนนข้ันต่ า 30% แต่ไม่น ามาประมวลผล 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จ่านวนรับ แผนการเรียน

เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT

6 ภาคเรียน
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