ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2560
*****************************************
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แก่
นัก เรีย นที่กํ าลังศึ ก ษาในโรงเรีย นหรือสถานศึ กษาใน 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ได้ แก่ จั งหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาที่ กํ าลั ง ศึ ก ษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนบน
3) เพื่ อ เป็ น การตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลในการแก้ ปั ญ หาสั ง คมและปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ในเขตภาคเหนือตอนบน
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิท ธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณ สมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือชั้น ปีสุดท้ ายตามหลักสูต ร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่กําลัง
ศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
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2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
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
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน หรือกรมการศาสนา เขตจังหวัดเชียงใหม่ เชีย งราย แพร่ น่ าน
ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
3) เป็ นนั ก เรี ย นที่ มีผลการเรี ย นดี มีทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการศึ ก ษ า
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษา
ปกติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน
พระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย แพร่ น่ า น ลํ า ปาง ลํ า พู น
แม่ฮ่องสอน และพะเยา
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็น ผู้ที่มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
6) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
9) ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญ ญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญ ญา เฉพาะหลักสูตรการศึกษา
บัณ ฑิ ต (ครู) ต้ องแสดงผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ ครู (PAT5) ขั้น ต่ํา 30% ในวัน เปิด ภาค
การศึกษา ณ วิทยาลัยการศึกษา
10) ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา ณ คณ ะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
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4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1.1) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ งานในส่ วนราชการ หรือ หน่ วยงานต่ างๆ ของรัฐ ได้
หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญา
ปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
1.2) ต้ องมี สุ ขภาพสมบู รณ์ แข็ งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิ การอั น เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
1.2.1) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) โรคบุ คลิ กภาพผิ ดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึ งปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ
อั นเป็ นอุ ปสรรคต่ อการศึ กษา และการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และเภสัชกรรม
1.2.2) เป็ น โรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่ อ อั น ตราย ที่ อ าจเกิ ด อั น ตรายต่ อ ตนเอง
ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย
1.2.3) ต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.2.4) มีความพิ การทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.2.5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500
– 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ
คํ า พู ด (speech discrimination score) น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 จากความ
ผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing
loss) อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน และการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม
1.2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไข
ด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และเห็นว่าเป็นอุป สรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หมายเหตุ ไม่ จํ า กั ด สิ ท ธิ ผู้ ส อบผ่ า นการคั ด เลื อ กที่ มี ต าพร่ อ งสี ในการ
เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยอาจทําการตรวจ
ตาพร่ อ งสี ใ ห้ กั บ นิ สิ ต ตามวิ ธี ก ารทดสอบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
เพื่อประโยชน์ของนิสิต
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1.2.7) โรค หรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน และการประกอบวิ ช าชี พ
เภสัชกรรม
ทั้งนี้ สําหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 1.2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการ
พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
2.1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่า
เรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด สาชาวิชาชีวเคมี
และสาขาวิชาจุลชีววิทยา
4.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2) ไม่ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดสี และ/หรื อ ตาบอดสี
ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้ องมี สุ ขภาพสมบู รณ์ แข็ งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรื อมี ความพิ การอั นเป็ นอุ ปสรรค
ต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
7.1) มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.2) ผู้สมัครต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
/7.3) มีปัญหา...
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7.3) มี ปั ญ หาทางจิ ตเวชขั้ นรุ นแรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง (Sever Neurosis)
หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
7.4) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.5) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.5.1) โรคลมชั ก ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ (โรคลมชั ก ที่ ไม่ มี อ าการชั ก มาแล้ ว
อย่ างน้ อ ย 3 ปี โดยมี ก ารรั บ รองจากแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญถื อ เป็ น โรคลมชั ก
ที่ควบคุมได้)
7.5.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
7.5.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
7.5.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
7.5.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
7.6) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
7.7) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
7.7.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ํากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
7.7.2) สายตาข้างดี ต่ํากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
7.7.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
7.8) หู หนวกหรื อหู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ นสู งกว่ า 40 dB) จากความผิ ดปกติ ทางประสาท
และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน
7.9) โรคหรือความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่งมิ ได้ ระบุ ไว้ที่คณะกรรมการผู้ต รวจร่างกายเห็ นว่าเป็ น
อุป สรรคต่อการศึกษาทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจ
ร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
8.1) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.2) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจําคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป.
เห็นว่าจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผ้ปู ฏิบัติการ
8.3) มีคุสมบัตอิ ื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการศึกษากําหนด
/9) หลักสูตร...
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9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
9.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
9.2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
10) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
11) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
12) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
12.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
12.2) ไม่มีความบกพร่องทางหูท้งั สองข้าง
12.3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟิสิกส์,
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ
14.1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
14.2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
14.3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ
นักเรียนเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 4,308 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชาและเกณฑ์การรับ
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ค รด้ ว ยตนเองผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 – 15
พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท
ตามใบแจ้ ง ชํ า ระค่ า สมั ค รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ไว้ และส่ ง เอกสารการสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานทาง
ไปรษณี ย์ (แบบ EMS) ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กองบริ ก ารการศึ ก ษา งานรั บ เข้ าศึ ก ษา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
(วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการนักเรียนเรียนดี ปี 2560”)
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ให้แนบแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ดังนี้
(1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
(1.1) ข้อมูลประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา
(1.2) ระบุความสามารถหรือทักษะเด่นด้านการออกแบบ ศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์
พร้ อ มภาพประกอบแสดงผลงาน เช่ น ผลงาน กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ งานสร้ างสรรค์ จ ากโรงเรีย น
หรือในระดับการศึกษาที่ผ่านมา
(1.3) สําเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปัตยกรรม (ถ้ามี) เช่น ผ่านการเรียน
หรือกวดวิชา “ความถนัดทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม”
(1.4) กรณี เป็ น ผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน
ใส่ในแฟ้มสะสมงานได้
(2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย
(2.1) ข้อมูลประวัติส่วนตัว/ประวัติการการศึกษา
(2.2) สําเนาประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ และภาพถ่ายผลงานและกิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
(2.3) สําเนาผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะหรือทางสถาปัตยกรรมภายใน
(2.4) กรณีเป็นผลงานที่เป็นโมเดล สามารถถ่ายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน
ใส่ในแฟ้มสะสมงาน
2) ผู้ส มั ค รมี สิ ท ธิ์เลื อกเข้าศึ ก ษาในหลั ก สูต ร / สาขาวิ ช าได้ ไม่ เกิ น 2 อั น ดั บ โดยให้
ผู้สมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก
หมายเหตุ กรณี ที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมัค รที่ สั่งพิ ม พ์ จ ากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รูป ถ่ ายหน้ าตรง
(รูปสีหรือขาว - ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน
1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณ สมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร
เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้
ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผ้สู มัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
/2) พิจารณา...
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2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
5 ภาคเรียน
3) เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับผลการเรียนจากมาก
ไปหาน้ อ ย โดยแยกตามขนาดกลุ่ ม โรงเรี ย นของผู้ ส มั ค ร ทั้ ง นี้ การตั ด สิ น ผลการสอบคั ด เลื อ ก
ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มโรงเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 จํานวน 230 คนขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 จํานวน ระหว่าง 100 – 229 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษาทีม่ ีจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 จํานวน ไม่เกิน 99 คน
9. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
11. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2559
12. วันส่งข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายชีวิตออนไลน์ผ่านระบบรับสมัคร (กรณีหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2559
13. วันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะบางหลักสูตร/สาขาวิชา) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17 ธันวาคม 2559
14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
15. วั นยื นยั นสิ ทธิ์ ผ่ านระบบเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ต และชํ าระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาตามที่
มหาวิทยาลัยพะเยาระบุไว้ในใบชําระเงิน
วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2559
/16. วันประกาศ...

9
16. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 6 มกราคม 2560
17. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
แจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีที่ 1
แจ้งให้ทราบภายหลัง
20. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2560
รหัส
สาขาวิชา

GPAX
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ *
0201
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

42

2.25

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

0202

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

42

2.25

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

0203

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

42

2.25

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

0204

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

42

2.25

วิทย์ - คณิต

0205

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

42

2.25

วิทย์ - คณิต

0206

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

42

2.25

วิทย์ - คณิต

42

2.25

ทุกแผนการเรียน

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
0207
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0208

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

42

2.25

ทุกแผนการเรียน

0209

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

21

2.25

ทุกแผนการเรียน

0210

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

42

2.25

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

0211

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

42

2.25

วิทย์ - คณิต

0212

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

21

2.25

วิทย์ - คณิต

0213

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

42

2.25

ทุกแผนการเรียน

0214

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

42

2.50

ทุกแผนการเรียน

รหัส

GPAX
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

*

3. คณะนิติศาสตร์
0215
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

280

2.25

ทุกแผนการเรียน

0216

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน)

42

2.50

ทุกแผนการเรียน

0217

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน)

42

2.50

ทุกแผนการเรียน

0218

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

42

2.50

ทุกแผนการเรียน

4. คณะพยาบาลศาสตร์ **
0219
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

40

3.50

วิทย์ - คณิต

5. คณะแพทยศาสตร์ **
0220
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

10

3.00

วิทย์ - คณิต

0221

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

84

2.50

วิทย์ - คณิต

0222

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

21

2.75

วิทย์ - คณิต

0223

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

168

2.50

วิทย์ - คณิต

0224

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

84

2.50

วิทย์ - คณิต

0225

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

63

2.50

วิทย์ - คณิต

0226

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน)

70

3.00

ทุกแผนการเรียน

0227

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

0228

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

0229

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

0230

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

0231

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

0232

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)

28

2.50

วิทย์ - คณิต

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
6. คณะเภสัชศาสตร์ **
0233
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
0234
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

40
28

3.50
3.00

วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต

7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ *
0235
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
0236
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

140
140

2.25
2.25

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ *
0237
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
0238
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
0239
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0240
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
0241
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
0242
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0243
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0244
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

84
63
84
84
42
84
84
84

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

9. คณะวิทยาศาสตร์ *
0245
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0246
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
0247
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
0248
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
0249
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
0250
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
0251
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

28
42
42
28
28
28
42

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต

รหัส
สาขาวิชา

GPAX
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
10. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ *
0252
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
0253
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
0254
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด

84
56
42

2.25
2.25
2.25

วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ *
0255
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0256
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
0257
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
0258
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

63
56
63
42

2.50
2.50
2.50
2.50

วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต

12. คณะศิลปศาสตร์ *
0259
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
0260
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0261
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
0262
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
0263
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)
0264
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)
0265

28
42
42
18
70
28
14

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.50
2.50

ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ *
0266
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
0267
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
0268
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
0269
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
0270
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล

42
28
28
10
28

2.70
3.00
3.00
2.50
2.50

ทุกแผนการเรียน
วิทย์ - คณิต
วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ
ทุกแผนการเรียน
ทุกแผนการเรียน

รหัส
สาขาวิชา

GPAX
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ

5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

14. คณะสหเวชศาสตร์ **
0271
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
0272

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

15. วิทยาลัยการศึกษา *
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน)
0273

30

3.00

วิทย์ - คณิต

30

3.00

วิทย์ - คณิต

84

2.50

วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คํานวณ

0274

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน)

42

2.50

วิทย์ - คณิต

0275

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน)

63

2.50

วิทย์ - คณิต

0276

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คูข่ นาน)

21

2.50

วิทย์ - คณิต

0277

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน)

42

2.50

วิทย์ - คณิต

0278

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน)

126

2.50

ทุกแผนการเรียน

0279

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)

126

2.50

ทุกแผนการเรียน

42

2.25

วิทย์ - คณิต

16. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม *
0280
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0281

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

42

2.50

วิทย์ - คณิต

0282

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม (ตรีควบโท)

7

2.50

วิทย์ - คณิต

0283

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม (ตรีควบโท)

7

2.50

วิทย์ - คณิต

0284

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม (ตรีควบโท)

7

2.50

วิทย์ - คณิต

หมายเหตุ

1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน) ต้องแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30% ในวันรายงานตัว
2. * หมายถึงคณะที่ต้องส่งเรียงความออนไลน์ (ไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์)
3. ** หมายถึงคณะที่ไม่ต้องส่งเรียงความออนไลน์ (ต้องมาสอบสัมภาษณ์)

