ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปการศึกษา 2562 แกไข (ฉบับที่ 2)
*******************************
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562
ใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ
2) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ
2. กลุมบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุมบุ คคลที่มีสิท ธิ์ส มัค ร คือ นัก เรีย นผูมีคุณ สมบัติต ามที่มหาวิท ยาลัย กําหนด ไดแก
นั ก เรี ย นที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือผูทสี่ ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึ ก ษา ได แ ก โรงเรีย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เป ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
หรือสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทั่วประเทศ
3) เปนนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุงมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1) เปนผูม ีสัญชาติไทย หรือเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
2) เปนนักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสั งกั ด
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3) นักเรียนที่สมัครเขาศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต เทานั้น
4) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดสารเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
5) ไมเป น ผูที่มีป ญ หาทางจิต เวชขั้น รุน แรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
7) ไม เคยต อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ใ นกรณี ค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
8) ผูผานการคัดเลือกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
4. คุณสมบัติเฉพาะของผูส มัคร
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ไม เป น ผู มี ค วามบกพร อ งทางการมองเห็ น การได ยิ น หรื อ อวั ย วะส ว นหนึ่ ง ส ว นใด
ของรางกาย
4.2 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศศาสตร สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองขาง และ/หรือตาบอดสี
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีวเคมี
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไมเป น ผูที่มีค วามพิ ก าร หรือ บกพรอ งทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
4.4 หลัก สูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามั ย
สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น
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4.5 หลั กสู ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสถาป ตยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมภายใน
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก หูหนวก หรือเปนใบ
4.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.8 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
1) ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขางหรือตาบอดสี
2) ไมมีความบกพรองทางหูทั้งสองขาง
3) ไมมีความพิการในมือทั้งสองขาง
4.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.10 หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี สาขาวิชาชีว วิท ยา และการจั ด
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท (หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง หรือตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชา
สถิ ติ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาโครงการเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 1,510 คน ตามตาราง
แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนรับ
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6. การรับสมัครเขาศึกษา
1) สมัครผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน
2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวนและพิมพใบชําระเงินพรอมชําระเงิน
ค า สมั ค ร 200 บาท ตามใบแจ ง ชํ า ระค า สมั ค รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ไว ทั้ ง นี้ ไม ต อ งส ง เอกสาร
ใบสมัครใหกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคา
สมัครแลว 2 วันทําการ (ใบสมัครพรอมใบแสดงผลการเรียนนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ)
2) ผู ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อ กเข าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าได 2 อั น ดั บ โดยให ผู ส มั ค ร
เรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงคเขาศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก
หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค า สมั ค ร ทั้ งนี้ หากตรวจพบภายหลั ง ว า ข อ ความที่ ได แ จ งไว ในใบสมั ค รเป น เท็ จ
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ
คัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจ
ถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
7. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใชเกณฑองคประกอบ 2 สวน ไดแก
2.1) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (สําเร็จการศึกษา) มีคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 20
2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีคาน้ําหนักคะแนนรอยละ 80
กรณี ผู ส มั ค รที่ ไ ม มี ค ะแนน GAT จะถื อ ว า คะแนนในองค ป ระกอบนี้ เ ป น 0 คะแนน
แต ผู ส มั ค รจะต อ งมี ผ ลการเรีย นเฉลี่ ย ตลอดหลั กสู ตร (สํ า เร็ จ การศึ ก ษา) ขั้ น ต่ํ า ตามที่ กํ าหนดไว
ในเกณฑ ก ารรั บ ของแตล ะหลั ก สู ต ร/สาขาวิชา แลว นําคาน้ําหนั ก คะแนนของแตล ะองคป ระกอบ
มารวมกัน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลําดับที่จากมากไปหานอย
ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไมหมดอายุ (2 ป)
8. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
9. วันตรวจรางกาย ณ ศู นย การแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562
10. วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
/11. วัน...

5
11. วันประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
12. วันยืนยันสิทธิ์ ผานระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing house)
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
13. วั นประกาศรายชื่อผู ผ านการคั ดเลือกและมีสิ ทธิ์เข าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ านเว็ บไซต
www.admission.up.ac.th
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
14. วันชําระคายืนยันสิทธิ์ (คาธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562
15. วันบันทึกระเบียนประวัติออนไลน ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562
16. วั น รายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นิ สิ ต ใหม เลื อ กหอพั ก /ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มหอพั ก
และรายงานตัวเขาหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562
17. วันเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปที่ 1
วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562
18. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

1

"ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนรับ
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2601

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

20%

80%

2.00

20%

80%

2.00

ศิลป - คํานวณ
2602

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

30

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

2603

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

30

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

2604

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2605

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2606

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20%

80%

2.50

สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
2607

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2608

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลป - คํานวณ
10

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2609

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2610

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2611

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
2612

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2613

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.25

ศิลป - คํานวณ
2614

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
3. คณะนิติศาสตร
2615

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2616

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
2617

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2618

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะแพทยศาสตร
2651

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2652

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

2653

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

2654

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

4. คณะแพทยศาสตร (ตอ)
2655

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

30

วิทย - คณิต

20%

80%

3.00

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2656

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2657

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2658

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

2660

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

5. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
2619

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2659

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
2620

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2621

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2622

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2623

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2624

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2625

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2626

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

7. คณะวิทยาศาสตร
2627

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2628

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2629

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2630

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2631

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2632

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2633

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

ศิลป - คํานวณ
2634

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
8. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
2635

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

9. คณะวิศวกรรมศาสตร
2636

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10. คณะศิลปศาสตร
2637

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2638

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2639

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
2661

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

11. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
2640

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2641

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

10

วิทย - คณิต

20%

80%

กรณีไมมี GAT/PAT ไมรับ

2642

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

10

วิทย - คณิต

20%

80%

กรณีไมมี GAT/PAT ไมรับ

ศิลป - คํานวณ
2643

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

2644

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตรสากล

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.00

12. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
2645

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.00

2646

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

30

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

2647

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

10

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
2648

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

2649

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

2650

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก
GPAX
GAT
6 ภาคเรียน

กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX
6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

13. วิทยาลัยการศึกษา
2662

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

20

วิทย - คณิต

20%

80%

2.50

30

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

20

ทุกแผนการเรียน

20%

80%

2.50

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี )

2663

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

2664

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

2665

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา)

หมายเหตุ 1. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคูขนาน) ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30%
ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%
2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4)
ในวันเปดภาคเรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
1

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

