ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ประจําปการศึกษา 2563 แกไข (ฉบับที่ 2)
***********************************
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563
ใหแกนักเรียนทีก่ ําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงคจะศึกษา
2) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ
2. กลุมบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุมบุ คคลที่มีสิท ธิ์ส มัค ร คือ นั ก เรีย นผูมีคุ ณ สมบั ติตามที่มหาวิท ยาลัย กําหนด ไดแก
นั ก เรี ย นที่ กํ าลั งศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายสามั ญ
หรือผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น
หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
3) เปนนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุงมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
2) เป น นั กเรียนที่ กํ าลั งศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 หลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามั ญ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ นพื้ นฐาน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครอง
สวนทองถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
/3) ตองเปน...
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3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดสารเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไมเป น ผูที่ มีป ญ หาทางจิต เวชขั้น รุน แรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
6) ไม เคยต อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
7) เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต อ งมี ผ ลการเรี ย นไม ต่ํ า กว า เกณฑ
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละหลักสูตร/สาขาวิชา
8) ผูผานการคัดเลือกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
9) ผู ผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาป ต ยกรรม และสาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมภายใน ต อ งมี ผ ลการสอบวัด ความถนั ด ทางด า น
สถาป ต ยกรรมศาสตร (PAT4) ในวั น เป ด ภาคการศึ ก ษา ส ง ให ค ณ ะสถาป ต ยกรรมศาสตร
และศิลปกรรมศาสตร
10) ผู ผ า นการคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
2 ปริ ญ ญา หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา (ครู ) ต องมี ผลการสอบวั ดความถนั ด
ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผานการทดสอบวัดความรู
ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไมต่ํากวา 30 %
4. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองขาง และ/หรือตาบอดสี
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไม เ ป น ผู ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร อ งทางการมองเห็ น ได แ ก ตาบอดทั้ ง สองข า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
/4.3 หลักสูตร...
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4.3 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ สาขาวิ ช าอนามั ย
สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก หูหนวก หรือเปนใบ
4.4 หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาป ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมภายใน
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก หูหนวก หรือเปนใบ
4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
1) ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขางหรือตาบอดสี
2) ไมมีความบกพรองทางหูทั้งสองขาง
3) ไมมีความพิการในมือทั้งสองขาง
4.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง หรือตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ารออกกํ าลั งกายและการกี ฬ า และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
/1) ไมเปน...
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1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ
รับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 2,840 คน
ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑการรับ
6. การรับสมัครเขาศึกษา
1) นั ก เรี ย นลงทะเบี ย นใช ง านระบบ TCAS ผ า นเว็ บ ไซต student.mytcas.com พร อ มทั้ ง
ลงทะเบียนขอ มูลสวนตัวในระบบรับ สมัครเขาศึกษา ผานเว็บ ไซต www.admission.up.ac.th ระหวาง
วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
2) นั ก เรี ย นแจ ง คณะ/หลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า ที่ ป ระสงค จ ะเข า ศึ ก ษาที่ อ าจารย แ นะแนว
ของโรงเรียน ระหวางวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
3) โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จํานวน 10% จากจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
และอาจารย แนะแนว หรือผู รับผิ ดชอบบั นทึ กขอมู ลผู ผ านการคั ดเลื อกในระบบสํ าหรั บครู แนะแนว
ผานเว็บ ไซต www.admission.up.ac.th พรอ มทั้งสงเอกสารฉบั บ จริงให มหาวิท ยาลั ย ภายในวัน ที่
20 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ใหแนบแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ดังนี้
(1) สาขาวิชาสถาปตยกรรม ประกอบดวย
(1.1) ขอมูลประวัติสวนตัว/ประวัติการศึกษา
(1.2) ระบุความสามารถหรือทักษะเดนดานการออกแบบ ศิลปะ หรืองานสรางสรรค
พรอ มภาพประกอบแสดงผลงาน เช น ผลงาน กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ งานสรางสรรค จ ากโรงเรี ย น
หรือในระดับการศึกษาที่ผานมา
(1.3) สําเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปตยกรรม (ถามี) เชน ผานการเรียน
หรือกวดวิชา “ความถนัดทางวิชาชีพสถาปตยกรรม”
(1.4) กรณี เปนผลงานที่เป นโมเดล สามารถถายภาพและระบุ รายละเอีย ดผลงาน
ใสในแฟมสะสมงานได
(2) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ประกอบดวย
(2.1) ขอมูลประวัติสวนตัว/ประวัตกิ ารศึกษา
(2.2) สําเนาประกาศนียบัตรที่เคยไดรับ และภาพถายผลงานและกิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
/(2.3) สําเนา...
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(2.3) สําเนาผลงานทีแ่ สดงความสามารถทางศิลปะหรือทางสถาปตยกรรมภายใน
(2.4) กรณีเป นผลงานที่เปนโมเดล สามารถถายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน
ใสในแฟมสะสมงานได
4) ผู ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อ กเข าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/สาขาวิช า ได ไ ม เกิ น 2 อั น ดั บ โดยให
ผูสมัครเลือกเรียงลําดับสาขาวิชาที่มีความประสงคเขาศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก
หมายเหตุ Username และ Password สําหรับใชงานระบบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหแกโรงเรียน
5) อาจารยแนะแนวตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตั้งแตวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563
ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
7. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน
3) เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (portfolio)
ประกอบการคัดเลือก
กรณี ห ลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ มี ผู ส มั ค รมากกว า จํ า นวนรั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะเรี ย งลํ า ดั บ
ผลการเรียนจากมากไปหานอย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนทีส่ ิ้นสุด
8. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 มกราคม 2563
9. วันตรวจรางกาย ณ ศู นย การแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563
10. วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 25 มกราคม 2563
11. วันประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 28 มกราคม 2563
12. วันยืนยันสิทธิ์ ผานระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing house)
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
/13. วันประกาศ...
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13. วั นประกาศรายชื่อผูผ านการคั ดเลือกและมีสิ ทธิ์เข าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ านเว็ บไซต
www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
14. วันเลือกหอพักผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก
จะแจงใหทราบภายหลัง
15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมทั้งรายงานตัวเขาหอพัก
จะแจงใหทราบภายหลัง
16. วันเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปที่ 1
จะแจงใหทราบภายหลัง
17. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563
จะแจงใหทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

1

"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)
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

10

2.50

วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

10

2.50

วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
0107

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0108

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(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

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

30

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0120

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

5

2.50

วิทย - คณิต

5

2.50

วิทย - คณิต

8

2.50

วิทย - คณิต

5

2.50

วิทย - คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0124

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0125

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0126

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0127

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(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

15

2.50

วิทย - คณิต

25

2.50

วิทย - คณิต

15

2.50

วิทย - คณิต

25

2.50

วิทย - คณิต

10

2.50

วิทย - คณิต

15

2.50

วิทย - คณิต

10

2.50

วิทย - คณิต

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
0133

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0134

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0135

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0136

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0137

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0138

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0139

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

GPAX
จํานวนรับ 5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

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

13

2.50

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
0174

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

30

2.50

วิทย - คณิต

45

2.50

วิทย - คณิต

15

2.50

ทุกแผนการเรียน

15

2.50

วิทย - คณิต

90

2.50

ทุกแผนการเรียน

90

2.50

ทุกแผนการเรียน

30

2.50

ทุกแผนการเรียน

15

2.00

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)
0189

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0180

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0181

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0182

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0183

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0184

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0185

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

12. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร (ตอ)
0186
หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป

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

1

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

