
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปการศึกษา 2562 แกไข (ฉบับที่ 2) 
 

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

 ดวยมหาวทิยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตร ีโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562 

ใหแกนักเรยีนที่สําเร็จการศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศกึษาใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6

หลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกจิ 

 

2.  กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก 

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูทีส่ําเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

หรอืสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิทั่วประเทศ 

3) เปนนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุงม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

 1) เปนผูมสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 2) เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัด

/สํานัก... 

 



 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือผูที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 

3) นักเรียนที่สมัครเขาศึกษาหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 แผนการเรยีนวทิย-คณติ เทานัน้ 

 4) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 5) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 6) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 7) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันกระทําโดยประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

 8) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนิสติ 
           

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

  4.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

        ไมเปนผูมีความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน หรืออวัยวะสวนหนึ่งสวนใด 

ของรางกาย 

     4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร  

       ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดสี  

  4.3 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาชาวชิาชวีเคม ี 

           1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

           2) ไมเปนผูที่มีความพิการ หรือบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

  4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

           1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

           2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น  

 
/4.5 หลักสูตร... 
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  4.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

           1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

           2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

  3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

  4.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

           ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง  

  4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

           ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

  4.8 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

           1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขางหรอืตาบอดส ี

           2) ไมมคีวามบกพรองทางหูทัง้สองขาง 

           3) ไมมคีวามพกิารในมอืทั้งสองขาง  

     4.9 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

           ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

     4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัด

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาชวีวทิยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

       1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

       2) ไมเปนผูมคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขาง หรอืตาบอดสี 

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 

     4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชา

สถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี

และเทคโนโลยวีัสดุ  

       1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

       2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง  

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาโครงการเพิ่มโอกาส         

ทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 1,510 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสตูร/เกณฑการคัดเลอืก และจํานวนรับ 
 

/6. การรับ... 
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6. การรับสมัครเขาศึกษา    

1) สมัครผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 

2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวนและพมิพใบชําระเงินพรอมชําระเงิน

คาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระคาสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว ท้ังน้ี ไมตองสงเอกสาร 

ใบสมัครใหกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคา

สมัครแลว 2 วันทําการ (ใบสมัครพรอมใบแสดงผลการเรยีนนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ) 

2) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได 2 อันดับ โดยใหผูสมัคร

เรยีงลําดับโดยเลอืกสาขาวชิาที่มคีวามประสงคเขาศกึษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ ์       

ในการคืนเงินคาสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ  

หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ

คัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรอืไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจ

ถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

 2) พจิารณาตัดสนิผลการสอบคัดเลอืกโดยใชเกณฑองคประกอบ 2 สวน ไดแก 

              2.1) ผลการเรยีนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (สําเร็จการศกึษา) มคีาน้ําหนักคะแนนรอยละ 20 

              2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มคีาน้ําหนักคะแนนรอยละ 80 

 กรณี ผูส มัครที่ ไมมีคะแนน  GAT จะถือวาคะแนนในองคประกอบนี้ เปน 0 คะแนน  

แตผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (สําเร็จการศึกษา) ขั้นต่ําตามที่กําหนดไว 

ในเกณฑการรับของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา แลวนําคาน้ําหนักคะแนนของแตละองคประกอบ 

มารวมกัน เพื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบเรยีงลําดับที่จากมากไปหานอย  

ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลอืกของมหาวิทยาลัยใหถอืเปนที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ: ผลการทดสอบความถนัด (GAT/PAT) ที่ไมหมดอาย ุ(2 ป) 
 

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

 วันที่ 11 มถิุนายน 2562 
 

9. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

วันที่ 11 – 12 มถิุนายน 2562 
 

10. วันสอบสัมภาษณ  

 วันที่ 13 มถิุนายน 2562 

/11. วัน... 
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11. วันประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ผานเวบ็ไซต www.admission.up.ac.th 

วันที่ 14 มถิุนายน 2562 
 

12. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 17 - 18 มถิุนายน 2562 
 

13. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  20 มถิุนายน 2562 
 

14. วันชําระคายนืยันสทิธิ์ (คาธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 24 มถิุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 
 

15. วันบันทกึระเบยีนประวัตอิอนไลน ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 24 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม  เลือกหอพัก/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

      และรายงานตัวเขาหอพัก ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 
 

17. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวชิาการและทักษะการใชชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 
 

18. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   30   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

                                                                                                          

 

 

 

(ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

2601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

ศิลป - คํานวณ

2602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

ศิลป - คํานวณ

2603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

ศิลป - คํานวณ

2604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2606 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

2607 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ศิลป - คํานวณ

2608 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ศิลป - คํานวณ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2609 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2610 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2611 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

"ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/เกณฑการคัดเลือก และจํานวนรับ

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2562

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT

แผนการเรียน

1



รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

2612 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2613 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.25

ศิลป - คํานวณ

2614 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร 

2615 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2616 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

2617 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2618 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะแพทยศาสตร 

2651 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2652 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 

2653 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

2654 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT



รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

4. คณะแพทยศาสตร  (ตอ)

2655 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2656 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2657 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

 สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2658 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 วิทย - คณิต 20% 80% 3.00

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

2660 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

5. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

2619 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2659 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

2620 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2621 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2622 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2623 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2624 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2625 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2626 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT



รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

7. คณะวิทยาศาสตร 

2627 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2628 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2629 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2630 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2631 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2632 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2633 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

ศิลป - คํานวณ

2634 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

8. คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

2635 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

9. คณะวิศวกรรมศาสตร 

2636 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

10. คณะศิลปศาสตร 

2637 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2638 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2639 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2661 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT



รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

11. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

2640 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2641 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 10 วิทย - คณิต 20% 80% กรณีไมมี GAT/PAT ไมรับ

2642 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 10 วิทย - คณิต 20% 80% กรณีไมมี GAT/PAT ไมรับ

ศิลป - คํานวณ

2643 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

2644 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตรสากล 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.00

12. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2645 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.00

2646 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

2647 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

2648 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

2649 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

2650 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT



รหัส กรณีที่นักเรียนไมไดสอบ GAT

GPAX GPAX

6 ภาคเรียน 6 ภาคเรียนขั้นต่ํา

13. วิทยาลัยการศึกษา

2662 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี )

2663 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 วิทย - คณิต 20% 80% 2.50

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

2664 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

2665 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 ทุกแผนการเรียน 20% 80% 2.50

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา)

หมายเหตุ 1. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคูขนาน) ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30% 

ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%

2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) 

ในวันเปดภาคเรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน

เกณฑการคัดเลือก

สาขาวิชา
GAT

แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
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