
                              
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการรับตรง 10% ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ประจําปการศึกษา 2563 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563 

ใหแกนักเรยีนทีก่ําลังศกึษาในช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ  
 

1. วตัถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศกึษาใหแกนักเรียน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ในหลักสูตร/สาขาวชิาที่ประสงคจะศึกษา 

2) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกจิ 
 

2. กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 

นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  

หรอืผูที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที ่6 โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา   

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครองสวนทองถิ่น 

หรอืสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

3) เปนนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุงม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

 1) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

2) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญ ของโรง เรียนสังกัดสํานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครอง

สวนทองถิ่น หรอืสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

 
/3) ตองเปน... 
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 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) เมื่อสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตองมีผลการเรียนไม ตํ่ากวาเกณฑ 

ตามประกาศที่มหาวทิยาลัยกําหนดไวในแตละหลักสูตร/สาขาวชิา 

8) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 

9) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม และสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ตองมีผลการสอบวัดความถนัดทางดาน

สถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ในวันเปดภาคการศึกษา สงใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร               

และศลิปกรรมศาสตร 

10) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตร ี

2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ตองมีผลการสอบวัดความถนัด 

ทางวชิาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิิต หรือผานการทดสอบวัดความรู

ทางวชิาชีพครูของวทิยาลัยการศกึษาไมตํ่ากวา 30 % 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดส ี 

 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร  

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มีความพิการ หรือบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

 
/4.3 หลักสูตร... 
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     4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม และสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

          3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

    4.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

  3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง  

 4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

 4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขางหรอืตาบอดส ี

          2) ไมมคีวามบกพรองทางหูทัง้สองขาง 

          3) ไมมคีวามพกิารในมอืทั้งสองขาง  

    4.8 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

    4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชวีวิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขาง หรอืตาบอดสี 

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 

    4.10 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี

และเทคโนโลยวีัสด ุ 

/1) ไมเปน... 
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      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง  

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ  

รับตรง 10% ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 2,840 คน

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑการรับ 
 

6. การรับสมัครเขาศึกษา    

1) นักเรียนลงทะเบี ยนใชงานระบบ TCAS ผ านเว็บไซต  student.mytcas.com พรอมทั้ ง

ลงทะเบียนขอมูลสวนตัวในระบบรับสมัครเขาศึกษา ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th ระหวาง

วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 

 2) นักเรียนแจงคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ประสงคจะเขาศึกษาที่อาจารยแนะแนว           

ของโรงเรยีน ระหวางวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 

3) โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จํานวน 10% จากจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

และอาจารยแนะแนว หรือผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลผูผานการคัดเลือกในระบบสําหรับครูแนะแนว      

ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th พรอมทั้งสงเอกสารฉบับจริงใหมหาวิทยาลัย ภายในวันที่  

20 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ ใหแนบแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ดังนี้ 

               (1) สาขาวชิาสถาปตยกรรม ประกอบดวย 

                   (1.1)  ขอมูลประวัตสิวนตัว/ประวัตกิารศกึษา 

         (1.2) ระบุความสามารถหรอืทักษะเดนดานการออกแบบ ศลิปะ หรอืงานสรางสรรค 

พรอมภาพประกอบแสดงผลงาน เชน ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสรางสรรคจากโรงเรียน      

หรอืในระดับการศกึษาที่ผานมา 

                   (1.3) สําเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปตยกรรม (ถามี) เชน ผานการเรียน

หรอืกวดวชิา “ความถนัดทางวชิาชีพสถาปตยกรรม” 

                   (1.4) กรณีเปนผลงานที่เปนโมเดล สามารถถายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน        

ใสในแฟมสะสมงานได 

     (2) สาขาวชิาสถาปตยกรรมภายใน ประกอบดวย 

 (2.1) ขอมูลประวัตสิวนตัว/ประวัตกิารศกึษา 

          (2.2) สําเนาประกาศนียบัตรทีเ่คยไดรับ และภาพถายผลงานและกจิกรรมที่ภาคภูมใิจ 

/(2.3) สําเนา... 
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(2.3) สําเนาผลงานทีแ่สดงความสามารถทางศลิปะหรอืทางสถาปตยกรรมภายใน 

(2.4) กรณีเปนผลงานที่เปนโมเดล สามารถถายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน     

ใสในแฟมสะสมงานได                         

          4) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ไดไมเกิน 2 อันดับ โดยให

ผูสมัครเลอืกเรยีงลําดับสาขาวชิาที่มคีวามประสงคเขาศกึษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก  

หมายเหตุ  Username และ Password สําหรับใชงานระบบการสมัคร มหาวทิยาลัยจะกําหนดใหแกโรงเรียน 

 5) อาจารยแนะแนวตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตั้งแตวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 

ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 
 

7. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรยีน 

          3) เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 

ประกอบการคัดเลอืก 

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มี ผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหานอย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 

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

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

9. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

10. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

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

 วันที่  28 มกราคม 2563 
 

12. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 
 

/13. วันประกาศ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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13. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 
 

14. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

17. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
  

ประกาศ  ณ  วันที่    24   ตุลาคม พ.ศ. 2562                                                

 

                                         

                                                        
                    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน                                                      

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

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


รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 15 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 20 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 15 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 30 2.00 วิทย - คณิต 

0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 20 2.00 วิทย - คณิต 

0106 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0107 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0108 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0109 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0113 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 30 2.25 วิทย - คณิต 

0114 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 30 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0115 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0116 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร

0117 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 200 2.00 ทุกแผนการเรียน

0118 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

0119 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  30 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0120 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 23 2.00 วิทย - คณิต 

0122 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 23 2.25 วิทย - คณิต 

0123 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0124 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0125 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0126 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 8 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0127 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

5. คณะแพทยศาสตร

0128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 30 2.00 วิทย - คณิต 

0129 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 2.00 วิทย - คณิต 

0130 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 60 2.00 วิทย - คณิต 

0131 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 2.50 วิทย - คณิต 

0132 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 3.00 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0133 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0134 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 25 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0135 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0136 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 25 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0137 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0138 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0139 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0140 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 100 2.00 ทุกแผนการเรียน

0141 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)

0142 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 75 2.00 ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

0143 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0144 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 45 2.00 ทุกแผนการเรียน

0145 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0146 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0147 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0148 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0149 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0150 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0151 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0152 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาศาสตร

0153 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 20 2.00 วิทย - คณิต 

0154 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 2.00 วิทย - คณิต 

0155 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 2.00 วิทย - คณิต 

0156 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 20 2.00 วิทย - คณิต 

0157 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 2.00 วิทย - คณิต 

0158 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกําลังกายและการกีฬา 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

0159 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0160 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

9. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0161 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 60 2.00 วิทย - คณิต 

0162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 25 2.00 วิทย - คณิต 

0163 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 30 2.00 วิทย - คณิต 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร

0164 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 2.50 วิทย - คณิต 

0165 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 30 2.50 วิทย - คณิต 

0166 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45 2.50 วิทย - คณิต 

0167 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 2.50 วิทย - คณิต 

11. คณะศิลปศาสตร

0168 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 35 2.00 ทุกแผนการเรียน

0169 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0170 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

0171 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 2.00 ทุกแผนการเรียน

0172 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0173 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0174 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 13 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

12. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0175 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0176 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

0177 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 15 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

13. วิทยาลัยการศึกษา

0178 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 60 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0189 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0180 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 45 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0181 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0182 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0183 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 90 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0184 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 90 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0185 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

หมายเหตุ 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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