
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตานักเรยีนเรยีนด)ี 

ประจำปกีารศกึษา 2564 
 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี)

ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 

โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรยีนหรือสถานศกึษา

ทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกป้ัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ 

นัก เรียนที่ กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผู้ที่กำลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 6 ในโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  สายสามัญ  สั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น หรอืสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุ่งม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

 1) มสีัญชาตไิทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญ  ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ผู้ผ่านการคัดเลอืกตอ้งแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 

8) ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               

และศลิปกรรมศาสตร์ 

9) ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด 

ทางวชิาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนสิิต หรอืผ่านการทดสอบวัดความรู้

ทางวชิาชีพครูของวทิยาลัยการศกึษาไม่ต่ำกว่า 30 % 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน

และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

 4.2 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

          มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความ

พกิารทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

4.3 หลักสูตร... 
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 4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

 4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม่ 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้งหรอืตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทัง้สองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพกิารในมอืทั้งสองขา้ง  

 4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่ อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ งมีการเรียนทั้ งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัต ิที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบรกิาร ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 

           1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

           2) โรคไม่ตดิต่อ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

               2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 

โดยมกีารรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถอืเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได)้ 

               2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

               2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

               2.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

               2.5) โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษ 

           3) ตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขา้ง 

           4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

               4.1) สายตาไม่ปกต ิเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแลว้ยังมสีายตาต่ำกว่า 6/24 ทัง้สองขา้ง 

      4.2) สายตาขา้งด ีต่ำกว่า 6/12 เมื่อไดรั้บการแกไ้ขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

               4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติิได ้

          5) หูหนวก  หรือหูตึ ง (Threshold ของการได้ยินสู งกว่า 40 dB) จากความผิดปกติ  

ทางประสาทและการไดย้นิ (Sensorineural Hearing Loss) ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดขีึ้น 

6) ปัญหา... 



-4- 

 

               6) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

           7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจร่างกายบุคคลเพิม่เตมิได้ 

    4.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 

          1) ตอ้งมคีุณสมบัตทิี่จะเขา้รับราชการไดห้ลังจากสำเร็จการศึกษาแลว้ 

          2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้อง

ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้

ผูกพันใหส้่วนราชการตอ้งบรรจุเขา้รับราชการ หรอืเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ 

 3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

       3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษา และการประกอบวชิาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเทา้ช้าง 

  3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม เช่น 

 3.2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง

นอ้ย 3 ป)ี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญถอืเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได ้

 3.2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวชิาชีพ

เวชกรรม 

 3.2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 3.2.4) ภาวะไตเรื้อรัง 

 3.2.5) โรคตดิสารเสพตดิ 

     3.3) มคีวามผิดปกตใินการเห็นภาพ อย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 3.3.1) สายตาไม่ปกต ิเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแลว้ยังมสีายตาต่ำกว่า 6/24 ทัง้สองขา้ง 

 3.3.2) สายตาข้างดตี่ำกว่า G/12 เมื่อไดรั้บการแกไ้ขอย่างดทีี่สดุแลว้ 

3.3.3) ไม่สามารถ... 
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 3.3.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นมติ ิ

  3.4) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาทตา และการไดย้นิ (Sensorincural Hearing Loss) ถา้ไดรั้บการรักษาแลว้ไม่ดขีึ้น 

  3.5) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและเภสัชกรรม 

          ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 3 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพจิารณาถอืเป็นที่สิ้นสุด 

 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริมสุขภาพ  และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชุมชน  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกำหนดอาหาร  

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มือ แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองข้าง 

    4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชวีวิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิาร อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง หรอืตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอื เป็นใบ ้

    4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวชิาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี 

และเทคโนโลยวีัสด ุ 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอื เป็นใบ้ 

4.11 หลักสูตร... 
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 4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขา้ง และ/หรอืตาบอดส ี 

 4.12 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

1) มสีุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรอืมีความ

ผิดปกตทิี่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2) ไม่มีภาวะตาบอดสี ขั้น รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น 

ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทย 

 4.13 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิตักิารฉุกเฉนิการแพทย์ 

  มสีุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนมีวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 

(เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)

ปราศจากโรค และอาการที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ต่อไปนี้ 

  1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2) โรคไม่ตดิต่อ หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ไดแ้ก่ 

               2.1) โรคลมชัก (ทัง้อยู่ระหว่างการรักษา หรอืไม่ไดรั้กษา) 

               2.2) SLE (Systemic Lupas Erythematosus) (ระหว่างการรักษา หรอืไม่ไดรั้กษา) 

               2.3) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

               2.4) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

               2.5) Thyroid เป็นพษิ (ระหว่างการรักษา หรอืไม่ไดรั้กษา) 

3) ตาบอดส ี(Color Blindness disease) 

4) ความผิดปกตใินการเห็นภาพโดยมอีย่างนอ้ยขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

              4.1) สายตาไม่ปกต ิเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแลว้ยังมสีายตาต่ำกว่า 6/24 ทัง้สองขา้ง 

     4.2) สายตาขา้งด ีต่ำกว่า G/12 เมื่อไดรั้บการแกไ้ขอย่างดทีี่สุดแลว้ 

              4.3) สายตาสัน้เกนิ 600D (spherical – 6.00 diopter) 

              4.4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติไิด้ 

5) ปัญหา... 
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  5) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือ โรคบุ คลิกภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ  Antisocial Personality หรือ  Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการช่วยชีวติผู้ป่วยฉุกเฉนิ 

6) ความผิดปกตทิี่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

    6.1) มคีวามพกิารทางตา หนังตาตกขา้งใดขา้งหนึ่ง ตาเหล ่(ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได)้ 

    6.2) ปากเบี้ยว (ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได)้ 

    6.3) แขน ขา พกิารขา้งใดขา้งหนึ่ง 

7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจำคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า 

จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสยีเกยีรตศัิกดิแ์ก่ผู้ปฏบิัตกิาร 

          8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศกึษา และการปฏบิัตงิาน 

 4.14 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

           1) ตาไม่บอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขา้ง 

  2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรอืที่จะมตี่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 4.15 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยนิ หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

 4.16 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือมีภาวะเป็นเป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษา 

 4.17 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

           1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

           2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอด ตาบอดส ี

   3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ ้

 4.18 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ ้

5. หลักสูตร... 
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5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี           

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรยีนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 

4,230 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑ์การรับ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัครผ่าน เว็บ ไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่ างวันที่  1 ธันวาคม  2563  – 

15 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร

ใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 

200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ท้ังน้ี ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับ

มหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 

2 วันทำการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรยีนให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

2) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 5 มกราคม 

2564 เป็นตน้ไป 

3) ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเลือก

เรยีงลำดับสาขาวชิาที่มคีวามประสงค์เขา้ศกึษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ  

มหาวทิยาลัยพะเยาจะพจิารณาใหพ้้นสภาพการเป็นนิสติทันท ีและดำเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผู้สมัครตอ้งมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวใ้นประกาศนี้ 

            2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน เป็นไปตาม 

ที่มหาวทิยาลัยกำหนด  

กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มี ผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหาน้อย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. วันตรวจสอบหรอืแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 25 – 26 มกราคม 2564 
 

9. วนัประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 29 มกราคม 2564 
 

 

10. วันตรวจ... 

http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
 

13. วันยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
 

15. วันชำระค่ายนืยันสทิธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มนีาคม 2564 
 

16. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมท้ังรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการใช้ชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ีี 1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

19. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2563                                                       
 

      

                                                     
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

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


รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0301 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30 2.00 ศิลป - ทุกแผน

0302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - ทุกแผน

0305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 40 2.00 วิทย - คณิต 

0306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 30 2.00 วิทย - คณิต 

0307 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0308 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0309 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย - คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0310 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0311 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0313 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0314 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 60 2.50 วิทย - คณิต 

0315 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 60 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจําปการศึกษา 2564



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0316 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0317 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 60 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร

0318 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 2.25 ทุกแผนการเรียน

0319 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

0320 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0321 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

0322 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0323 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0324 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 60 2.25 ทุกแผนการเรียน

0325 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 80 2.25 ทุกแผนการเรียน

0326 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

0327 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 70 2.25 ทุกแผนการเรียน

0328 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บัณฑิตพรีเมี่ยม) 10 2.25 ทุกแผนการเรียน

0329 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 80 2.25 ทุกแผนการเรียน

0330 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 100 2.25 ทุกแผนการเรียน

0331 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 80 2.25 ทุกแผนการเรียน

5. คณะพยาบาลศาสตร

0332 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 3.00 วิทย - คณิต 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 2.25 วิทย - คณิต 

0334 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 40 2.50 วิทย - คณิต 

0335 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 10 2.50 วิทย - คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0336 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 10 2.50 วิทย - คณิต 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

7. คณะแพทยศาสตร

0337 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 10 3.00 วิทย - คณิต 

0338 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 20 3.00 วิทย - คณิต 

0339 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 40 2.25 วิทย - คณิต 

0340 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 80 2.25 วิทย - คณิต 

0341 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 80 2.25 วิทย - คณิต 

0342 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 2.75 วิทย - คณิต 

0343 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 3.00 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0344 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0345 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0346 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

7. คณะแพทยศาสตร (ตอ)

0347 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 35 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0348 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 2.75 วิทย - คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0349 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0350 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

8. คณะเภสัชศาสตร

0351 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 30 3.50 วิทย - คณิต 

0352 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 50 3.00 วิทย - คณิต 

9. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0353 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 140 2.25 ทุกแผนการเรียน

0354 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0355 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 2.25 ทุกแผนการเรียน

10. คณะวิทยาศาสตร

0356 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0357 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0358 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0360 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0361 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0362 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 2.25 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

10. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)

0363 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

11. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0364 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 80 2.25 วิทย - คณิต 

0365 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 35 2.25 วิทย - คณิต 

0366 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 35 2.25 วิทย - คณิต 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร

0367 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 2.75 วิทย - คณิต 

0368 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 30 2.75 วิทย - คณิต 

0369 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 45 2.75 วิทย - คณิต 

0370 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 2.75 วิทย - คณิต 

13. คณะศิลปศาสตร

0371 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 50 2.25 ทุกแผนการเรียน

0372 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0373 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 2.25 ทุกแผนการเรียน

0374 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 2.25 ทุกแผนการเรียน

0375 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 2.25 ทุกแผนการเรียน

0376 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0377 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

14. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0378 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40 2.25 ทุกแผนการเรียน

0379 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

0380 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

0381 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป 20 2.25 ทุกแผนการเรียน

15. คณะสหเวชศาสตร

0382 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 30 3.00 วิทย - คณิต 

0383 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 40 3.00 วิทย - คณิต 

16. วิทยาลัยการศึกษา

0384 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 80 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0385 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0386 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 60 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0387 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0388 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0389 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0390 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 120 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

16. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)

0391 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 120 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0392 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0393 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)

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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