
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะด าเนินการรับสมัครนัก เรียน เพื่ อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจ าปีการศึกษา 

2562 ให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่นักเรียนที่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูท้ี่ส าเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หรอืสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแีละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

3) นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เท่านั้น 

 4) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 7) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระท าโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 8) ผูผ้่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสิต 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

    4.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

         1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้ หลังจาก

ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล 

ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 

          2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังตอ่ไปนี้ 

       2.1) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

  2.2) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.3) มีความพิการทางร่างกายอัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติ งาน 

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
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     2 .4) มีความผิดปกติ ในการได้ยิ นทั้ งสองข้าง โดยมี ระดับการได้ยินที่ ค วามถี่  

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

discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท 

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

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

     2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วย 

แว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน  

และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

              2.6) 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 

  2.7) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน  

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

          หมายเหตุ ไม่จ ากัดสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี  ในการเข้าศึกษาหลักสูตร 

เภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจท าการตรวจตาพร่องสีให้กับนิสิตตามวิธีการทดสอบ  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อประโยชน์ของนิสติ 

 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 
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 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

             ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้ นรุนแรง อัน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่ านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์  

แหง่ประเทศไทย 

 4.7 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

    4.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

            เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝกึให้การพยาบาลผูร้ับบริการ ผูส้มัครเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังตอ่ไปนี ้

            1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

            2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

                2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

                2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

                2.4) ภาวะไตวายเรือ้รัง 

                2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

            3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

            4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

                4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

/4.2) สายตา... 
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       4.2) สายตาข้างด ีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

                4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

           5) หูหนวก หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ 

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดขีึน้ 

                 6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

        7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจรา่งกายบุคคลเพิ่มเติมได้ 

 4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 

และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร) ปราศจากโรค และอาการที่ เป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษา ต่อไปนี้ 

  1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2) โรคไม่ติดตอ่ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ 

               2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 

               2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

               2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

              4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองขา้ง 

     4.2) สายตาขา้งด ีต่ ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

              4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้ 

  5) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการช่วยชวีิตผูป้่วยฉุกเฉิน 

6) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ แขน ขา 

/7) เป็นผู้... 
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7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า 

จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ 

          8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์เห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการปฏิบัติงาน 

 4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น  

 4.11 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เชน่ มอื แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ้ 

 4.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา  คอื  ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

 4.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้งหรอืตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทั้งสองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพิการในมือทั้งสองข้าง  

    4.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขา้ง  

    4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววทิยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา) 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 

 
 

/4.17 หลักสูตร... 
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    4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี           

ระบบรับตรง (รับตรงร่วมกัน) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 3,319 คน ตามตารางแสดง

รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องคป์ระกอบในการสอบ/ค่าน้ าหนัก และจ านวนรับ 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครผ่ าน เว็บ ไซต์  www.mytcas.com ระหว่างวันที่  17 – 29 เมษายน 2562 และช าระ 

ค่าสมัครตามใบแจ้งการช าระเงินที่ก าหนดไว้ ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking 

และ Internet Banking โดยระบุเลขที่ใบช าระเงิน หรือใบแจ้งช าระเงินที่มี QR Code ระบุตัวผู้สมัครที่ 

Bank Branch หรอื Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562) 

หมายเหตุ การรับสมัครเข้าศกึษาใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องคป์ระกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน มีคา่น้ าหนักคะแนน

ร้อยละ 20 

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 

2.3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีคา่น้ าหนักตามสาขาวิชาก าหนด 

 กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน GAT/PAT จะถือว่าคะแนนในองค์ประกอบนี้เป็น  0 คะแนน  

แต่ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียนขั้นต่ า ตามที่ก าหนดไว้ 

ในเกณฑ์การรับของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา แล้วน าค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  

ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

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

8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com 

 วันที ่9 พฤษภาคม 2562 

 
 

/9. วันตรวจ... 
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9. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืโรงพยาบาล 

    ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดผ่านเว็บไซต์www.admission.up.ac.th 

 วันที ่9 – 11 พฤษภาคม 2562 
 

10. วันสอบสัมภาษณ ์

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 

          (น าหลักฐานใบแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)  6 ภาคเรียน ฉบับจริง 

มาแสดง กรณีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตรงกับในระบบที่สมัคร  มหาวิทยาลัย 

จะถือว่าเป็นโมฆะ) 
 

11. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

     www.mytcas.com และ www.admission.up.ac.th  

 วันที่  17 พฤษภาคม 2562 
 

12. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

13. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (ส าเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                                     

14. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปทีี่ 1 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

15. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    19   มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

        

                                     

                                            

 
 

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

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


รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

1. คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ 

2401 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประมง 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2402 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2403 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาความปลอดภยัทางอาหาร 21 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

ศลิป ์- ค านวณ

2404 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2405 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 36 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2406 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาสตัวศาสตร์ และหลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ )

2407 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประมง และหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ) ศลิป ์- ค านวณ

2408 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาความปลอดภยัทางอาหาร และหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ) ศลิป ์- ค านวณ

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 

2409 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 42 20% 50% 30% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2410 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2411 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

“ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้่าหนัก และจ่านวนรับ

การรับสมัครนักเรยีนเพื อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี

ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจ่าปีการศึกษา 2562

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

1



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร (ต่อ)

2412 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 42 20% 30% 15% 35% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2413 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 42 20% 30% 20% 30%

2414 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 42 20% 30% 20% 30% 2.25 วทิย์ - คณิต

ศลิป ์- ค านวณ

2415 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมลัตมิเีดยี 42 20% 30% 50%

2416 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนติิศาสตร ์

2417 หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 280 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2418 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 42 20% 55% 25% 2.50 ทกุแผนการเรียน

(หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ)

2419 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 42 20% 30% 15% 35% 2.50 ทกุแผนการเรียน

และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2420 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 42 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพยาบาลศาสตร ์

2421 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   30 20% 30% 50%

5. คณะแพทยศาสตร ์

2422 หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ณัฑติ   10 20% 30% 50%

2423 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสง่เสริมสขุภาพ 84 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2424 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ 10 20% 30% 50%

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

GAT
PAT

แผนการเรยีน
สาขาวิชา

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

5. คณะแพทยศาสตร ์(ต่อ)

2425 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัชุมชน 42 20% 30% 50%

2426 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 42 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2427 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 42 20% 30% 50%

2428 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 42 20% 30% 50% 3.00 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรการแพทย์แผนจนีบณัฑติ และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนี)

2429 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ) 

2430 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 21 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม และหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ)

2431 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ )

2432 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ )

2433 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 21 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ)

2434 การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 14 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

 สาขาวชิาการสง่เสริมสขุภาพ และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ)

2435 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 10 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม) 

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

6. คณะเภสชัศาสตร ์ 

2436 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชักรรม 30 20% 30% 50%

2437 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 28 20% 30% 50% 3.00 วทิย์ - คณิต 

7. คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

2438 หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑติ 140 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2439 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม 105 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

8. คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

2440 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 56 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2441 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2442 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2443 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการธรุกจิ 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2444 หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 70 20% 55% 25% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2445 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว 84 20% 70% 10% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2446 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 40 20% 55% 25%

2447 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ 84 20% 55% 25% 2.25 ทกุแผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร ์

2448 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2449 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมี 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2450 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา 42 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2451 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2452 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2453 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถติิ 28 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

9. คณะวิทยาศาสตร ์(ต่อ)

2454 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา 28 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2455 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา)

10. คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

2456 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา 84 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2457 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีเคมี 56 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2458 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 42 20% 30% 50% 2.25 วทิย์ - คณิต 

11. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2459 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 20 20% 30% 20% 30%

2460 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 20 20% 30% 20% 30%

2461 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 20 20% 30% 20% 30%

2462 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

12. คณะศิลปศาสตร ์

2463 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 20 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2464 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ 20 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2465 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 28 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2466 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 14 20% 80% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2467 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 30 20% 80%

2468 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  10 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวชิาภาษาจนี และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

2469 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  10 20% 80% 2.50 ทกุแผนการเรียน

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

13. คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร ์

2470 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 42 20% 30% 50% 2.00 ทกุแผนการเรียน

2471 หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม 28 20% 30% 50%≥ 20%

2472 หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน 21 20% 30% 50%≥ 20%

2473 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปะการแสดง 21 20% 30% 50% 2.25 ทกุแผนการเรียน

2474 หลกัสตูรดริุยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดริุยางศาสตร์สากล 28 20% 30% 50% 2.00 ทกุแผนการเรียน

14. คณะสหเวชศาสตร ์

2475 หลกัสตูรกายภาพบ าบดับณัฑติ   30 20% 30% 50%

2476 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์   30 20% 30% 50%

15. วิทยาลยัการศึกษา 

2477 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์)

2478 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคมี)

2479 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา)

2480 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 30% 50% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา)

2481 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  20 20% 30% 15% 35% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส์)

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั



รหัส

GPAX GPAX

6 ภาคเรยีน PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 6 ภาคเรยีนขั้นต ่า

15. วิทยาลยัการศึกษา (ต่อ)

2482 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 20 20% 80% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย)

2483 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ  20 20% 80% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ)

2490 การจัดการศกึษาหลกัสตูรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 40 20% 80% ◊

สาขาวชิาการศกึษา และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม)

16. วิทยาลยัพลงังานและสิ งแวดลอ้ม 

2484 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 32 20% 30% 15% 35% 2.25 วทิย์ - คณิต 

2485 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 28 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

2486 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาเคม ีและหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2487 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  7 20% 30% 15% 35% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2488 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  7 20% 30% 50% 2.50 วทิย์ - คณิต 

สาขาวชิาจุลชวีวทิยา และหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

2489 การจัดการศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีควบปริญญาโท 11 20% 30% 20% 30% 2.50 วทิย์ - คณิต 

(หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม)

หมายเหตุ 

คณะ/หลกัสตูร/สาขาวิชา จ่านวนรับ

องค์ประกอบในการสอบคัดเลอืก กรณีที นักเรยีนไม่ได้สอบ GAT / PAT

สาขาวิชา
GAT

PAT
แผนการเรยีน

◊  ตอ้งสอบวัดความรู้และความถนดัทางดา้นวชิาการและวชิาชพี ขัน้ต่ า 30% แตไ่มน่ ามาประมวลผล

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

กรณีไม่มี GAT/PAT ไม่รบั

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 19 มนีาคม 2562
1


