
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการนักเรยีนเรยีนดี 

ประจําปการศึกษา 2563 
 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดํ าเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเขาศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563 ใหแก

นักเรยีนที่กําลังศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรยีนหรือสถานศกึษา

ทั่วประเทศ 

2) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกจิ 
 

2.  กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด ไดแก 

นัก เรียนที่ กํ าลั งศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ตามหลักสูตรระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา   

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  สายสามัญ  สั งกัดสํานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครอง

สวนทองถิ่น หรอืสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิทั่วประเทศ 

3) เปนนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุงม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

 1) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 2) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 สายสามัญ  ของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

สํานักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครองสวนทองถิ่ น  หรือสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

 3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันกระทําโดยประมาท หรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

 7) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 

8) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม และสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ตองมีผลการสอบวัดความถนัดทางดาน

สถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ในวันเปดภาคการศึกษา สงใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร               

และศลิปกรรมศาสตร 

9) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตร ี

2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ตองมีผลการสอบวัดความถนัด 

ทางวชิาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนสิิต หรือผานการทดสอบวัดความรู

ทางวชิาชีพครูของวทิยาลัยการศกึษาไมตํ่ากวา 30 % 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

    4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรม 

         1) ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐได หลังจาก

สําเร็จการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล 

ตามระเบยีบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทิยาลัย 

          2) ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปน

อุปสรรคตอการศกึษา การปฏบิัตงิาน และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม ดังตอไปนี้ 

/2.1) เปนโรค... 
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       2.1) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูรับบริการ 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

  2.2) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ตอตนเอง ตอผูรับบรกิาร และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางรางกายอัน เปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2 .4) มีความผิดปกติ ในการไดยิ นทั้ งสองขาง โดยมี ระดับการไดยินที่ ค วามถี่  

500 – 2,000 เฮิรตซ สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech 

discrimination score) นอยกวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลลประสาท 

ก าร ได ยิ น  (sensorineural hearing loss)  อั น เป น อุ ป ส รรค ต อ ก ารศึ ก ษ า  ก ารป ฏิ บั ติ ง าน 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวย 

แวนสายตาแลว แยกวา 6/12 หรือ 20/40 และเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) มีปญหาทางดานจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอื่น เชน 

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

Neurosis) โรคบุคลิกภาพผิดปกต ิ(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders 

หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว และแพทยผูตรวจรางกายเห็นวาเปน

อุปสรรคตอการศกึษา การปฏบิัตงิาน และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ สําหรับปญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในขอ 2 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพจิารณาถอืเปนที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไมจํากัดสิทธิผูผานการคัดเลือกที่มีตาพรองสี ในการเขาศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจทําการตรวจตาพรองสีใหกับนิสิตตามวิธีการทดสอบ 

ที่มหาวทิยาลัยกําหนดเพื่อประโยชนของนสิติ 

 4.2 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครื่องสําอาง 

          1) ตาไมบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

          2) เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษา 

เลาเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว 

หรอืที่จะมตีอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

/4.3 หลักสูตร... 
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 4.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

       ไมเปนผูมคีวามบกพรองทางการมองเห็น การไดยนิ หรอือวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดส ี 

 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มีความพิการ หรือบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

 4.6 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

             ไมมีภาวะตาบอดสี ขั้ น รุนแรง อัน เปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยผ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวา หรือเทากับ 10 เสน 

ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย 

แหงประเทศไทย 

 4.7 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง และไมมีความ

พกิารทางดานรางกายที่เปนอุปสรรคตอการศกึษา 

    4.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

            เพื่อประโยชนตอการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร ซึ่งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัต ิที่ตองการฝกใหการพยาบาลผูรับบริการ ผูสมัครเขาศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง (มีน้ําหนักไมนอยกวา 40 กิโลกรัม และสวนสูงไมตํ่ากวา 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

            1) โรคติดตอในระยะติดตออันตรายที่จะมีผลตอผูรับบริการ หรือสงผลใหเกิดความพิการ 

อยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

            2) โรคไมตดิตอ หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได (โรคลมชักที่ไมมีอาการชักมาแลวอยางนอย 3 ป 

โดยมกีารรับรองจากแพทยผูเช่ียวชาญ ถอืเปนโรคลมชักที่ควบคุมได) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

/2.3) โรค... 
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                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพ 

ตออวัยวะอยางถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

                2.5) โรคตดิสารเสพตดิใหโทษ 

            3) ตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

            4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอียางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

                4.1) สายตาไมปกต ิเมื่อรักษาโดยใชแวนตาแลวยังมสีายตาต่ํากวา 6/24 ทัง้สองขาง 

       4.2) สายตาขางด ีตํ่ากวา 6/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดทีี่สุดแลว 

                4.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมติิได 

           5) หูหนวก  หรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา 40 dB) จากความผิดปกต ิ

ทางประสาทและการไดยนิ (Sensorineural Hearing Loss) ถาไดรับการรักษาแลวไมดขีึ้น 

                 6) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ 

        7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไดระบุไว ที่คณะกรรมการผูตรวจรางกายเห็นวา 

เปนอุปสรรคตอการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร อาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรางกายบุคคลเพิ่มเตมิได 

 4.9 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

  มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ (เพศหญิงมีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร

น้ําหนักไมนอยกวา 40 กิโลกรัม แตไมเกิน 70 กิโลกรัม และเพศชายมีสวนสูงไมนอยกวา 160 

เซนติเมตร น้ําหนักไมนอยกวา 50 กโิลกรัม แตไมเกนิ 75 กิโลกรัม) ปราศจากโรค และอาการที่เปน

อุปสรรคตอการศกึษา ตอไปนี้ 

  1) โรครายแรงที่จะมีผลตอผูรับบริการ หรือสงผลตอผูรับบริการ สงผลใหเกิดความพิการ

อยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 2) โรคไมตดิตอ หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา ไดแก 

               2.1) โรคลมชัก (ทัง้อยูระหวางการรักษา หรอืไมไดรักษา) 

               2.2) SLE (Systemic Lupas Erythematosus) (ทัง้อยูระหวางการรักษา หรอืไมไดรักษา) 

               2.3) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเปนอุปสรรคตอการศกึษา  

               2.4) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพ 

ตออวัยวะอยางถาวร 

/2.5) Thyroid... 
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               2.5) Thyroid เปนพษิ (ทัง้อยูระหวางการรักษา หรอืไมไดรักษา) 

3) ตาบอดส ี(Color Blindness disease) 

4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอียางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

              4.1) สายตาไมปกต ิเมื่อรักษาโดยใชแวนตาแลวยังมสีายตาต่ํากวา 6/24 ทัง้สองขาง 

     4.2) สายตาขางด ีต่ํากวา G/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดทีี่สุดแลว 

              4.3) สายตาสัน้เกนิ 600D (spherical – 6.00 diopter) 

              4.4) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมติไิด 

  5) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถงึปญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการชวยชีวติผูปวยฉุกเฉนิ 

6) ความผิดปกตทิี่เปนอุปสรรคตอการศกึษา ดังตอไปนี้ 

    6.1) มคีวามพกิารทางตา หนังตาตกขางใดขางหนึ่ง ตาเหล 

    6.2) ปากเบี้ยว 

    6.3) แขน ขา พกิารขางใดขางหนึ่ง 

7) เปนผูที่ประพฤติเสียหาย ตองโทษจําคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นวา 

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสยีเกยีรตศัิกดิ์แกผูปฏบิัตกิาร 

          8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทยเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศกึษา และการปฏบิัตงิาน 

 4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม และสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

          1) ไมเปนผูทีม่คีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

          3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 4.11 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

  3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 4.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง  

/4.13 หลักสูตร... 
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 4.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

 4.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขางหรอืตาบอดส ี

          2) ไมมคีวามบกพรองทางหูทัง้สองขาง 

          3) ไมมคีวามพกิารในมอืทั้งสองขาง  

    4.15 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

    4.16 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีสาขาวชิาชวีวทิยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขาง หรอืตาบอดสี 

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 

    4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี

และเทคโนโลยวีัสด ุ 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง  

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปด รับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาตางๆ ระดับปริญญ าตร ี          

โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 2,872 คน ตามตารางแสดงรหัส

สาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑการรับ 
 

6. การรับสมัครเขาศึกษา    

1) ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ผานเว็บไซต student.mytcas.com และสมัครผานเว็บไซต 

www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่  2-16 ธันวาคม 2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

ใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้งติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

และพิมพใบชําระเงินพรอมชําระเงินคาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระคาสมัครที่มหาวิทยาลัย 

ระบุไว ท้ังน้ี ไมตองสงเอกสารใบสมัครใหกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะ 

/การชําระ... 

 

http://www.mytcas.com/
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การชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคาสมัครแลว 2 วันทําการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรียน

ใหนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ) 

2) ผูสมัครมีสทิธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได 2 อันดับ โดยใหผูสมัครเลือก

เรยีงลําดับสาขาวชิาที่มคีวามประสงคเขาศกึษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก 

หมายเหตุ กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินคาสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังวาเอกสารหลักฐานการสมัครเปนเท็จ  

มหาวทิยาลัยพะเยา จะพจิารณาใหพนสภาพการเปนนสิติทันท ีและดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

            2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน เปนไปตาม 

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  

กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มี ผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหานอย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถือเปนทีส่ิ้นสุด 

 

8. วันตรวจสอบหรอืแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 
 

9. วนัประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

10. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกาํหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

11. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

12. วันประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่  28 มกราคม 2563 
 

13. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 
 

14. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 

/15. วันเลอืก... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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15. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

17. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวชิาการและทักษะการใชชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

18. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่    24   ตุลาคม พ.ศ. 2562                                                        
 

      

                                

                                           

                                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

                                       รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัตกิารแทน 

                                      อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 15 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 20 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 15 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 20 2.25 วิทย - คณิต 

0205 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 30 2.25 วิทย - คณิต 

0206 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0207 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.75 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0208 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.75 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0209 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0210 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0211 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0212 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0213 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 30 2.50 วิทย - คณิต 

0214 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 30 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0215 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2563



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0216 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร

0217 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 200 2.25 ทุกแผนการเรียน

0218 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

0219 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0220 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพยาบาลศาสตร

0221 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 3.00 วิทย - คณิต 

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0222 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 23 2.25 วิทย - คณิต 

0223 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 23 2.50 วิทย - คณิต 

0224 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0225 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0226 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0227 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 8 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม (ตอ)

0228 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

6. คณะแพทยศาสตร

0229 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 7 3.00 วิทย - คณิต 

0230 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 5 3.00 วิทย - คณิต 

0231 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 30 2.25 วิทย - คณิต 

0232 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 2.25 วิทย - คณิต 

0233 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 60 2.25 วิทย - คณิต 

0234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 2.75 วิทย - คณิต 

0235 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 3.00 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0236 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0237 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 25 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0238 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0239 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 25 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0240 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0241 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะแพทยศาสตร (ตอ)

0242 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

7. คณะเภสัชศาสตร

0243 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 3.50 วิทย - คณิต 

0244 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 20 3.00 วิทย - คณิต 

8. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0245 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 100 2.25 ทุกแผนการเรียน

0246 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0247 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 75 2.25 ทุกแผนการเรียน

9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

0248 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0249 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 45 2.25 ทุกแผนการเรียน

0250 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0251 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0252 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

0253 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 2.25 ทุกแผนการเรียน

0254 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

0255 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0256 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0257 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

10. คณะวิทยาศาสตร

0258 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 2.25 วิทย - คณิต 

0259 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 2.25 วิทย - คณิต 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

10. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)

0260 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 2.25 วิทย - คณิต 

0261 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 20 2.25 วิทย - คณิต 

0262 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 2.25 วิทย - คณิต 

0263 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 20 2.25 ทุกแผนการเรียน

0264 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0265 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

11. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0266 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 60 2.25 วิทย - คณิต 

0267 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 25 2.25 วิทย - คณิต 

0268 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 30 2.25 วิทย - คณิต 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร

0269 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 2.75 วิทย - คณิต 

0270 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 30 2.75 วิทย - คณิต 

0271 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45 2.75 วิทย - คณิต 

0272 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 2.75 วิทย - คณิต 

13. คณะศิลปศาสตร

0273 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 35 2.25 ทุกแผนการเรียน

0274 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0275 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 2.25 ทุกแผนการเรียน

0276 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 2.25 ทุกแผนการเรียน

0277 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 2.25 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

13. คณะศิลปศาสตร (ตอ)

0278 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0279 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 13 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

14. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0280 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0281 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

0282 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 15 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

15. คณะสหเวชศาสตร

0283 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 20 3.00 วิทย - คณิต 

0284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 20 3.00 วิทย - คณิต 

16. วิทยาลัยการศึกษา

0285 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 60 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0286 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0287 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 45 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0288 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0289 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

16. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)

0290 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 90 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0291 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 90 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0292 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

หมายเหต:ุ 1. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคูขนาน) ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30% 

   ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%

2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) 

   ในวันเปดภาคเรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บัณฑิตพรีเมี่ยม) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บัณฑิตพรีเมี่ยม)

    หมายถึง โครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชนรวมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม (CP ALL) สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0 5446 6666 ตอ 1514
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