ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี)
ประจำปีการศึกษา 2564
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี)
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ก ำลั งศึ ก ษาในโรงเรีย นหรื อ สถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แก่ นั ก เรีย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั งศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทั่วประเทศ
2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่
นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรีย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามั ญ สั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายสามั ญ ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็ นผู้ที่ มีปั ญ หาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
6) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
8) ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน ต้ อ งมี ผ ลการสอบวัด ความถนั ด ทางด้ า น
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา ส่ ง ให้ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
9) ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ 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 ) ต้ องมี ผลการสอบวั ดความถนั ด
ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้
ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 %
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.2 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความ
พิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.3 หลักสูตร...

-34.3 หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การการสื่ อ สาร หลั ก สู ต รบริ ห าร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้อ งมีสุ ข ภาพสมบู รณ์ แข็ งแรง (มีน้ ำหนัก ไม่น้อ ยกว่า 40 กิโลกรัม และส่ว นสูงไม่ต่ ำกว่า 150
เซนติ เมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ ความพิ ก ารอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3) โรคความดั น โลหิ ต สู ง รุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนทำให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4) ภาวะไตวายเรือ้ รัง
2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทัง้ สองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) หู ห นวก หรื อ หู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ น สู ง กว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ
ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
6) ปัญหา...

-46) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุ น แรง ได้ แ ก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแป รป รวน โดยเฉพ าะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปั ญ หาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
7) โรคหรื อ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ า งกายเห็ น ว่ า
เป็ น อุ ป สรรคต่ อการศึก ษา ทั้งนี้ คณบดีค ณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่ งตั้งผู้เชี่ย วชาญเฉพาะโรค
ตรวจร่างกายบุคคลเพิม่ เติมได้
4.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญ ญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญ ญาปลายเปิดตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็น สัญ ญาที่ก ำหนดหน้าที่ของผู้รับ ทุนที่จะต้อ ง
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้
ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เช่น
3.2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง
น้อย 3 ปี) โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
3.2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
3.2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.2.4) ภาวะไตเรือ้ รัง
3.2.5) โรคติดสารเสพติด
3.3) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3.3.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
3.3.3) ไม่สามารถ...
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3.4) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติท าง
ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
3.5) มี ปั ญ หาทางด้านจิต เวชขั้น รุน แรง ได้ แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึ งปั ญ หาจิ ต เวชอื่ น ๆ อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา และการประกอบวิช าชี พ
การพยาบาลและเภสัชกรรม
ทั้งนี้ สำหรับ ปั ญ หาสุ ขภาพ หรือ อาการของโรคในข้อ 3 ให้มหาวิท ยาลัย พิจารณาตั ด สิน
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
4.7 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดทั้ ง สองข้ า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารออกกำลั งกายและการกี ฬ า และสาขาวิ ชาอุ ต สาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
4.11 หลักสูตร...
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และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทัง้ สองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา โดยผ่ า นการตรวจ
FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ งผลตรวจจะต้ อ งไม่ มี เส้ น ตั ด ขวางมากกว่ า หรือ เท่ ากั บ 10 เส้ น
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ข องราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์
แห่งประเทศไทย
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9
(เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ปราศจากโรค และอาการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต่อไปนี้
1) โรคร้ายแรงที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่
2.1) โรคลมชัก (ทั้งอยู่ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รักษา)
2.2) SLE (Systemic Lupas Erythematosus) (ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รักษา)
2.3) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4) โรคความดั น โลหิ ต สู ง รุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจนทำให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.5) Thyroid เป็นพิษ (ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รักษา)
3) ตาบอดสี (Color Blindness disease)
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) สายตาสั้นเกิน 600D (spherical – 6.00 diopter)
4.4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้

5) ปัญหา...

-75) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้ น รุ น แรง ได้ แ ก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพแป รป รวน โดยเฉพ าะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
6) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
6.1) มีความพิการทางตา หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่ง ตาเหล่ (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
6.2) ปากเบี้ยว (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
6.3) แขน ขา พิการข้างใดข้างหนึ่ง
7) เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ต้องโทษจำคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า
จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิแ์ ก่ผู้ปฏิบัติการ
8) คุณ สมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ เห็ น ว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา และการปฏิบัติงาน
4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เรีย บร้อ ย และรั บ รองต่ อ มหาวิท ยาลั ย ได้ ว่ า จะตั้ งใจศึ ก ษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผูม้ ีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก ารทางสายตา ตาบอดทั้ ง 2 ข้ า ง หรื อ มี ภ าวะเป็ น เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการศึกษา
4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
4.18 หลั กสู ต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
5. หลักสูตร...

-85. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ สมั ค รในหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น
4,230 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2563 –
15 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมั ค รพร้ อ มทั้ งติ ด รู ป ผู้ ส มั ค รตามที่ ก ำหนดไว้ และพิ ม พ์ ใบชำระเงิน พร้อ มชำระเงิน ค่ าสมั ค ร
200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลั งจากชำระค่าสมั ครแล้ว
2 วันทำการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรียนให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
2) ลงทะเบี ย นใช้ งานระบบ TCAS ผ่ านเว็ บ ไซต์ student.mytcas.com ในวั น ที่ 5 มกราคม
2564 เป็นต้นไป
3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเลือก
เรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ า สมั ค ร ทั้ ง นี้ หากตรวจพบภายหลั ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รเป็ น เท็ จ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตติ ามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน เป็น ไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กรณี ห ลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ มี ผู้ ส มั ค รมากกว่ า จำนวนรั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะเรี ย งลำดั บ
ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2564
9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม 2564
10. วันตรวจ...

-910. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด 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. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคั ดเลือกและมี สิทธิ์เข้ าศึ กษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่ านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
15. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชัน้ ปีที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจําปการศึกษา 2564
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

15

2.50

วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

15

2.50

วิทย - คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
0308

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0309

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(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

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

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0321

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

40

3.00

วิทย - คณิต

5. คณะพยาบาลศาสตร
0332

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

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

10

2.50

วิทย - คณิต

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
0336

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
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

20

2.75

วิทย - คณิต

30

2.75

วิทย - คณิต

20

2.75

วิทย - คณิต

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
0344

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0345

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0346

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

20

2.75

วิทย - คณิต

20

2.75

วิทย - คณิต

15

2.75

วิทย - คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
0348

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0349

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0350

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
0377

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

80

2.75

วิทย - คณิต

40

2.75

วิทย - คณิต

60

2.75

วิทย - คณิต

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

20

2.75

วิทย - คณิต

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

120

2.75

ทุกแผนการเรียน

16. วิทยาลัยการศึกษา
0384

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0385

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0386

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0387

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0388

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0389

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0390

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
0392

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0393

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)

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

