ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2557
*****************************************
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2557 ใหแกนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย
แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ เป น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให แ กนั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษาที่ กํ าลั ง ศึก ษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึก ษาในจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา
2) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน
3) เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจในเขต
ภาคเหนือตอนบน
2. กลุมบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนด ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรระดับ
มัธ ยมศึกษาตอนปลายสายสามั ญในโครงการจัด การศึก ษาปกติ หรือ ชั้น ปสุ ด ทายตามหลั กสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผูที่กําลัง
ศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา เขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน
แมฮองสอน และพะเยา
3) เปนนักเรียน...
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3) เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติที่ดีและมีความมุงมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
2) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน
ในสั ง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน หรื อ ในสั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน หรือเปนผูที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา
3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโทษ
6) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
7) ไมเคยเปนผูรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) ผูผานการคัดเลือกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
9) ผูผานการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา เฉพาะหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (ครู) ตองแสดงผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ในวันรายงานตัว
4. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1.1) ตองมีคุณสมบัติที่จะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว
1.2) ก อ นเข า ศึ ก ษาต อ งสามารถทํ า สั ญ ญาผู ก พั น ฝ า ยเดี ย วหรื อ สั ญ ญาปลายเป ด
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เปนสัญญาที่กําหนดหนาที่
ของผูรับทุนที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร ฯ
โดยต อ งทํ า งานเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว เป น เวลาไม น อ ยกว า 3 ป ติ ด ต อ กั น
ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แตไมไดผูกพันใหสวนราชการ
ตองบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการหรือเปนพนักงานในหนวยงานของรัฐ
1.3) จะต องมี สุ ขภาพสมบู รณ แข็ งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิ การ
อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังตอไปนี้
1.3.1) มีความพิการ...
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1.3.1) มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
1.3.2) มีปญหาทางดานจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาท
รุ น แรง (Sever Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ
Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปญหาจิตเวชอื่น
ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
เภสัชกรรม
1.3.3) โรคติ ด ต อ ในระยะติ ด ต อ อั น ตรายหรื อ ส ง ผลให เ กิ ด ความพิ ก ารถาวร
อั นเป นอุ ป สรรคตอ การศึก ษา และการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม อาทิ
โรคเรื้อน โรคเทาชาง
1.3.4) โรคไมติด ตอ หรื อ ภาวะอั น เปน อุป สรรคตอ การศึก ษาและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม เชน
1.3.4.1) โรคลมชักที่ยังไมสามารถควบคุมได (โรคลมชักที่ไมมีอาการชัก
มาแลวอยางนอย 3 ป) โดยมีการรับรองจากแพทยผูเชี่ยวชาญ
ถือเปนโรคลมชักที่ควบคุมได
1.3.4.2) โรคหั ว ใจระดั บ รุ น แรงจนเป น อุ ป สรรคต อ การศึ ก ษาและ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.3.4.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิด
พยาธิสภาพตออวัยวะอยางถาวร
1.3.4.4) ภาวะไตเรื้อรัง
1.3.4.5) โรคติดตอสารเสพติด
1.3.5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
1.3.6) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.3.6.1) สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24
ทั้งสองขาง
1.3.6.2) สายตาขางดีต่ํากวา G/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว
1.3.6.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
1.3.7) หู หนวกหรือ หูตึง (Threshold ของการไดยิน สู งกวา 40dB) จากความ
ผิดปกติทางประสาทและการไดยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถาไดรับ
การรักษาแลวไมดีขึ้น
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองขาง และ/หรือตาบอดสี
3) หลักสูตร...

4
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3.1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดสี
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ผูสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย จะต องมีสุ ขภาพสมบู รณ แข็ งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรค หรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ดังตอไปนี้
4.1) มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
4.2) ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
4.2.1) สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24 ทั้งสองขาง
4.2.2) สายตาขางดีต่ํากวา G/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว
4.2.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
4.2.4) หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของการไดยินสูงกวา 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการไดยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถาไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
4.3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
4.4) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไวที่คณะกรรมการ แพทยผูตรวจรางกายเห็นวา
เปนอุปสรรคตอการศึกษา ทั้งนี้คณบดี / อธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ตรวจบางรายเพิ่มเติมได
5) หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน ต อ การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รกายภาพบํ า บั ด บั ณ ฑิ ต
ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่ตองฝกใหการรักษา ทางกายภาพบําบัดแกผูปวย
ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาจะต อ งเป น ผู ที่ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง ปราศจากโรค อาการของโรคและ
ปราศจากความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ซึ่งผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
5.1) ไมมีความพิการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5.2) ผูสมัครตองมีความสูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
5.3) ผูสมัครตองไมมีความผิดปกติทางการมองเห็น คือ ตาบอดหนึ่งขาง หรือสองขาง
5.4) ผูสมัครตองไมมีภาวะหูหนวกหรือตึงจากความผิดปกติทางระบบประสาทและการไดยิน
6) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน ต อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ที่ตองการฝกใหการพยาบาลผูรับบริการ ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
จะต องมี สุ ขภาพสมบู รณ แข็ งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อมี ความพิ การอั นเป นอุ ปสรรค
ตอการศึกษา ดังตอไปนี้
6.1) มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.2) มีปญหา...
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6.2) มีป ญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (Sever Neurosis)
หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง
ปญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ
6.3) โรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่จะมีผลตอผูรับบริการหรือสงผลใหเกิดความพิการ
อยางถาวรอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.4) โรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.4.1) โรคลมชั ก ที่ ยั ง ไม ส ามารถควบคุ ม ได (โรคลมชั ก ที่ ไ ม มี อ าการชั ก มาแล ว
อย า งนอ ย 3 ป โดยมี ก ารรั บ รองจากแพทย ผู เ ชี่ย วชาญถื อ เป น โรคลมชั ก
ที่ควบคุมได)
6.4.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
6.4.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซอนจนทําใหเกิดพยาธิสภาพ
ตออวัยวะอยางถาวร
6.4.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
6.4.5) โรคติดสารเสพติดใหโทษ
6.5) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
6.6) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอยางนอยขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
6.6.1) สายตาไมปกติ เมื่อรักษาโดยใชแวนตาแลวยังมีสายตาต่ํากวา 6/24 ทั้งสองขาง
6.6.2) สายตาขางดี ต่ํากวา G/12 เมื่อไดรับการแกไขอยางดีที่สุดแลว
6.6.3) ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
6.7) หูหนวกหรือหู ตึง (Threshold ของการไดยินสู งกวา 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการไดยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถาไดรับการรักษาแลวไมดีขึ้น
6.8) โรคหรือ ความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิไ ดระบุไวที่ค ณะกรรมการผูตรวจรางกายเห็น วาเปน
อุปสรรคตอการศึก ษาทั้งนี้ค ณบดีค ณะพยาบาลศาสตร อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจ
รางกายบุคคลเพิ่มเติมได
7) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
8) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
9) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
9.1) ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขางหรือตาบอดสี
9.2) ไมมีความบกพรองทางหูทั้งสองขาง
9.3) ไมมีความพิการในมือทั้งสองขาง
10) หลักสูตร...
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10) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไมเปนผูท ี่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟสิกส, สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ, สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาสถิติ
11.1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
11.2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง หรือตาบอดสี
11.3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาตางๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ
นักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2557 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา
และเกณฑการรับ
6. การรับสมัครเขาศึกษา
1) สมั ค รดว ยตนเองผานทางเว็บ ไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตวั นที่ 1 – 25
พฤศจิกายน 2556 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสาร
ใบสมัค รพรอ มทั้ง ติด รู ป ผูส มั ค ร ตามที่กําหนดไวและพิมพใ บชําระเงิน พรอ มชําระเงิน คาสมัค ร
200 บาท ตามธนาคารที่กําหนด และสงเอกสารการสมัคร พรอมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัย
พะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเขา ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ป 2557”)
2) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาไดไมเกิน 2 อันดับ โดยให
ผูสมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงคเขาศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก
หมายเหตุ กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินคาสมัคร
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่สั่ งพิมพจากเว็ บไซต www.admission.up.ac.th และติดรู ป ถายหนาตรง
(รูปสีหรือขาว - ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน
1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (Transcript) 5 ภาคเรียน จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร
เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร หรือได
ผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
8. เกณฑการคัดเลือก...
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8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใชผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
5 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับผลการ
เรียนจากมากไปหานอย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด
9. วันตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและพิมพบัตรประจําตัวผูสมัคร (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556
10. ประกาศรายชื่อผูเขาสอบภาคปฏิบัติและทดสอบความสามารถพิเศษ
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
11. สอบภาคปฏิบัตแิ ละทดสอบความสามารถพิเศษ
วันที่ 21 ธันวาคม 2556
12. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ (www.admission.up.ac.th)
วันที่ 10 มกราคม 2557
13. การตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
วันที่ 10 – 17 มกราคม 2557
14. วันสอบสัมภาษณ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 18 มกราคม 2557
15. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
(www.admission.up.ac.th)
วันที่ 27 มกราคม 2557
16. รายงานตัวพรอมชําระคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2557
17. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2557
18. มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาใหสมาคมอธิการบดี
แห ง ประเทศไทย (สอท.) เพื่ อ ตั ด สิ ท ธิ์ การคั ดเลื อกบุ คคลเข าศึ กษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา
(Admissions) ประจําปการศึกษา 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
19. เลือกหอพัก...
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19. เลือกหอพักผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร
วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2557
20. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม แสดงคุณวุฒิและยื่นผลคะแนนสอบ O–NET และ
เขาหอพัก
วันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2557
21. เขารวมโครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปที่ 1
วันที่ 21 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557
22. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่

29

กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ทองเรือง)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑการรับสมัคร
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2557
GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
0201

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

42

2.00

วิทย - คณิต

0202

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

42

2.00

วิทย - คณิต

0203

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

42

2.00

วิทย - คณิต

0204

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

42

2.00

วิทย - คณิต

0205

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

56

2.50

วิทย - คณิต

0206

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

56

2.00

วิทย - คณิต

2. คณะนิติศาสตร
0207

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

280

2.00

ทุกแผนการเรียน

0208

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คูขนาน)

28

2.50

ทุกแผนการเรียน

0209

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คูขนาน)

28

2.50

วิทย - คณิต

0210

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน)

28

2.50

ทุกแผนการเรียน

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0211

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
0212

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

2.00

ทุกแผนการเรียน

0213

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

42

2.00

ทุกแผนการเรียน

0214

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

84

2.00

วิทย - คณิต

0215

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

56

2.00

วิทย - คณิต

0216

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

42

2.00

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

0217

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

42

2.00

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

0218

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน)

42

2.00

ทุกแผนการเรียน

0219

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่

42

2.00

วิทย - คณิต
ศิลป - คํานวณ

0220

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

56

2.00

ทุกแผนการเรียน

24

3.50

วิทย - คณิต

20

2.50

วิทย - คณิต

4. คณะพยาบาลศาสตร
0221

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
5. คณะแพทยศาสตร

0222

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
5. คณะแพทยศาสตร (ตอ)
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร
0223

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

84

2.50

วิทย - คณิต

0224

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (อนามัยชุมชน)

84

2.50

วิทย - คณิต

0225

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (อนามัยสิ่งแวดลอม)

84

2.50

วิทย - คณิต

0226

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

84

2.50

วิทย - คณิต

0227

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คูขนาน)

84

2.50

วิทย - คณิต

0228

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (อนามัยสิ่งแวดลอม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คูขนาน)

84

2.50

วิทย - คณิต

20

3.50

วิทย - คณิต

6. คณะเภสัชศาสตร
0229

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

0230

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

63

2.00

ทุกแผนการเรียน

0231

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

0232

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

42

2.00

ทุกแผนการเรียน

0233

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

0234

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

0235

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร (ตอ)
0236

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

63

2.00

ทุกแผนการเรียน

0237

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

84

2.00

ทุกแผนการเรียน

0238

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คูขนาน)

42

2.50

ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาศาสตร
0239

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

28

2.00

วิทย - คณิต

0240

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

28

2.00

วิทย - คณิต

0241

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

28

2.00

วิทย - คณิต

0242

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

28

2.00

วิทย - คณิต

0243

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

28

2.00

วิทย - คณิต

0244

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

28

2.00

วิทย - คณิต

0245

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

28

2.00

วิทย - คณิต

0246

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ตรีควบโท)

28

2.50

วิทย - คณิต

0247

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ตรีควบโท)

28

2.50

วิทย - คณิต

9. คณะวิศวกรรมศาสตร
0248

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

42

2.50

วิทย - คณิต

0249

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

42

2.50

วิทย - คณิต

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
9. คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)
0250

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

42

2.50

วิทย - คณิต

0251

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

42

2.50

วิทย - คณิต

10. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
0252

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

84

2.50

วิทย - คณิต

0253

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

56

2.50

วิทย - คณิต

0254

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด

56

2.50

วิทย - คณิต

0255

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ตรีควบโท)

21

2.50

วิทย - คณิต

11. คณะศิลปศาสตร
0256

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

56

2.00

ทุกแผนการเรียน

0257

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

28

2.00

ทุกแผนการเรียน

0258

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

28

2.00

ทุกแผนการเรียน

0259

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

21

2.00

ทุกแผนการเรียน

0260

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

56

2.00

ทุกแผนการเรียน

0261

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน)

28

2.50

ทุกแผนการเรียน

84

2.50

ทุกแผนการเรียน

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา
0262

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คูขนาน)

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา (ตอ)
0263

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คูขนาน)

84

2.50

ทุกแผนการเรียน

0264

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (คูขนาน)

84

2.50

วิทย - คณิต

0265

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คูขนาน)

56

2.50

วิทย - คณิต

0266

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คูขนาน)

84

2.50

วิทย - คณิต

0267

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟสิกส) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (คูขนาน)

56

2.50

วิทย - คณิต

0268

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา (คูขนาน)

56

2.50

วิทย - คณิต

โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร
0269

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

224

2.00

ทุกแผนการเรียน

0270

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

168

2.00

ทุกแผนการเรียน

12. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
0271

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

20

2.70

ทุกแผนการเรียน

0272

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

28

2.50

วิทย - คณิต

0273

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

28

2.00

ทุกแผนการเรียน

0274

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตรสากล

28

2.00

ทุกแผนการเรียน

20

3.00

วิทย - คณิต

13. คณะสหเวชศาสตร
0275

หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต

GPAX
รหัส/สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
13. คณะสหเวชศาสตร (ตอ)
0276

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

20

3.00

วิทย - คณิต

14. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
0277

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

63

2.00

วิทย - คณิต

0278

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

42

2.50

วิทย - คณิต

หมายเหตุ 1. ผูผานการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา เฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ครู) ตองแสดงผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ในวันรายงานตัว
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ใหสง portfolio / เขียนบทความตามหัวขอที่ทางสาขากําหนด และสอบปฏิบัติความถนัดทางศิลปะ
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ใหสง portfolio และสอบปฏิบัติความถนัดทางศิลปะ
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ใหสง portfolio / เขียนบทความตามหัวขอที่ทางสาขากําหนด และสอบปฏิบัติความถนัดทางการแสดง
5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตรสากล ใหสง portfolio และสอบปฏิบัติความถนัดทางการดนตรี
*** ทั้งนี้ portfolio และบทความตามหัวขอที่ทางสาขาวิชากําหนด จะนํามาในวันทดสอบปฏิบัติ

