
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับปรญิญาตร ีโครงการสงเสรมินักเรยีนผูมคุีณธรรม จรยิธรรมและบําเพ็ญประโยชน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  

(โครงการเดก็ดมีท่ีีเรยีน) ประจําปการศึกษา 2563 
 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดํ าเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเขาศึกษา                    

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม              

และบําเพ็ญประโยชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 เขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปการศึกษา 2563 สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษา    

ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร 

นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนมีโอกาส     

เขาศกึษาตอในระดับอุดมศกึษา 

2) เพื่ อเป นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให โอกาสทางการศึกษาระดั บอุดมศึกษา                   

แกนักเรียนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน การแกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ     

ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

3) เพื่อชวยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของภูมภิาคในเขตภาคเหนอืตอนบน 
 

2.  กลุมบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุมบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผูมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด ไดแก 

นัก เรียนที่ กํ าลั งศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ตามหลักสูตรระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรอืผูที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา   

2) สถานศึกษา ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย  สายสามัญ  สั งกัดสํานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน

/คณะ... 
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คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคการปกครอง

สวนทองถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน 

ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา 

3) เปนนักเรยีนที่มคีุณธรรม จรยิธรรม และบําเพ็ญประโยชน มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุงม่ัน

ในการศกึษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผูสมัคร 

1) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

2) เปนนักเรยีนที่กําลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา องคการปกครองสวนทองถิ่น หรอืสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

เขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา 

 3) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิยาเสพตดิใหโทษอยางรายแรงและโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 5) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคตดิสารเสพตดิใหโทษ 

 6) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันกระทําโดยประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

 7) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 

8) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม และสาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ตองมีผลการสอบวัดความถนัดทางดาน

สถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) สงใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ในวันเปด 

ภาคการศกึษา  

9 ) ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตร ี

2 ปริญญา เฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ครู) ตองมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) 

ขั้นต่ํา 30 % ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครู 

ของวทิยาลัยการศกึษาไมตํ่ากวา 30 % 

 

 

 /4. คุณสมบัติ... 
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4. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมัคร 

    4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดส ี 

 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร  

          1) ไมเปนผูทีม่คีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มีความพิการ หรือบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม และสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

          3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 4.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

  3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง  

 4.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

 4.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขางหรอืตาบอดส ี

          2) ไมมคีวามบกพรองทางหูทัง้สองขาง 

          3) ไมมคีวามพกิารในมอืทั้งสองขาง  

    4.8 หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขาง  

/4.9 หลักสูตร... 
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    4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง หรอืตาบอดสี 

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 

    4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวชิาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี

และเทคโนโลยวีัสด ุ 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง  

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 
  

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเขาศกึษาในหลักสูตร/สาขาวชิาตาง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน         

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กด ี

มีที่เรียน) ประจําปการศึกษา 2563 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 

และเกณฑการรับสมัคร 
 

6.  การรับสมัครเขาศึกษา    

1) ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ผานเว็บไซต student.mytcas.com และสมัครผานเว็บไซต 

www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่  2-16 ธันวาคม 2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

ใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพมิพเอกสารใบสมัครพรอมทัง้ ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

หมายเหตุ: เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ใหแนบแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ดังนี้ 

               (1) สาขาวชิาสถาปตยกรรม ประกอบดวย 

                   (1.1)  ขอมูลประวัตสิวนตัว/ประวัตกิารศกึษา 

         (1.2) ระบุความสามารถหรอืทักษะเดนดานการออกแบบ ศลิปะ หรอืงานสรางสรรค 

พรอมภาพประกอบแสดงผลงาน เชน ผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสรางสรรคจากโรงเรียน      

หรอืในระดับการศกึษาที่ผานมา 

                   (1.3) สําเนาผลงานแสดงทักษะการวาดภาพทางสถาปตยกรรม (ถามี) เชน ผานการเรียน

หรอืกวดวชิา “ความถนัดทางวชิาชีพสถาปตยกรรม” 

/(1.4) กรณี... 
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                   (1.4) กรณีเปนผลงานที่เปนโมเดล สามารถถายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน        

ใสในแฟมสะสมงานได 

     (2) สาขาวชิาสถาปตยกรรมภายใน ประกอบดวย 

 (2.1) ขอมูลประวัตสิวนตัว/ประวัตกิารศกึษา 

          (2.2) สําเนาประกาศนียบัตรที่เคยไดรับ และภาพถายผลงานและกจิกรรมที่ภาคภูมใิจ 

(2.3) สําเนาผลงานที่แสดงความสามารถทางศลิปะหรอืทางสถาปตยกรรมภายใน 

(2.4) กรณีเปนผลงานที่เปนโมเดล สามารถถายภาพและระบุรายละเอียดผลงาน     

ใสในแฟมสะสมงานได                          

 2) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาไดไมเกิน 2 อันดับ โดยให

ผูสมัครเลือกเรียงลําดับสาขาวิชาที่มีความประสงค เขาศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก  

          3) ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครและใบรับรองแพทย (ตามแบบฟอรม 

ของมหาวทิยาลัย) ใหกับทางโรงเรยีน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

           4) โรงเรียนรวบรวมเอกสารและสงไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

อาคารอํานวยการ ช้ัน 4-5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300 ภายในวันที ่

20 ธันวาคม 2562 

          5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดสงรายช่ือและเอกสารใบสมัคร        

พรอมหลักฐานการสมัครและใบรับรองแพทย ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา

งานรับเขาศึกษา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 

(ดูวันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ) 

ตัวอยาง (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการเด็กดทีี่มเีรยีน ปการศกึษา 2563”) 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพจากเว็บไซต  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถายหนาตรง      

(รูปสหีรอืขาว-ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป              

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน  

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 

หมายเหตุ: หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร 

หรอืไดผานการคัดเลอืกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดวย 

 

 
/8. เกณฑ... 
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8. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรยีน 

          3) เฉพาะหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ จะพจิารณาจากแฟมสะสมงาน (portfolio) 

 กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มี ผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหานอย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถือเปนทีส่ิ้นสุด 
 

9. วันตรวจสอบหรอืแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 
 

10. วันประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

11. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

12. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

13. วันประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่  28 มกราคม 2563 
 

14. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 
 

15. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 
 

16. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

 

/18. วันเขารวม... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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18. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวชิาการและทักษะการใชชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

19. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   24   ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

                                                                                                                                
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน  

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

  



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0501 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 5 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 5 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0503 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 5 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0504 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.00 วิทย - คณิต 

0505 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 5 2.00 วิทย - คณิต 

0506 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0507 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0508 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0509 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0510 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0511 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0512 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0513 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 5 2.25 วิทย - คณิต 

0514 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 5 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0515 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจําปการศึกษา 2563



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0516 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะนิติศาสตร

0517 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0518 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

0519 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0520 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5 2.00 วิทย - คณิต 

0522 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 5 2.50 วิทย - คณิต 

0523 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0524 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0525 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0526 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0527 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

5. คณะแพทยศาสตร

0528 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5 2.00 วิทย - คณิต 

0529 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 5 2.00 วิทย - คณิต 

0530 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 5 2.00 วิทย - คณิต 

0531 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 2.00 วิทย - คณิต 

0532 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 3.00 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0533 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0534 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0535 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0536 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0537 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0538 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0539 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0540 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0541 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)

0542 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

0543 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0544 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0545 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0546 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0547 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0548 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0549 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0550 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

8. คณะวิทยาศาสตร

0551 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 5 2.00 วิทย - คณิต 

0552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 2.00 วิทย - คณิต 

0553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5 2.00 วิทย - คณิต 

0554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 5 2.00 วิทย - คณิต 

0555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 5 2.00 วิทย - คณิต 

0556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกําลังกายและการกีฬา 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 2.00 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

0558 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

9. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 2.00 วิทย - คณิต 

0560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 5 2.00 วิทย - คณิต 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

9. คณะวิทยาศาสตรการแพทย (ตอ)

0561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 5 2.00 วิทย - คณิต 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร

0562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 2.50 วิทย - คณิต 

0563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 2.50 วิทย - คณิต 

0564 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 2.50 วิทย - คณิต 

0565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 2.50 วิทย - คณิต 

11. คณะศิลปศาสตร

0566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0568 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0569 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0570 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0571 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0572 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

12. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0573 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 5 2.00 ทุกแผนการเรียน

0574 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

0575 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 5 2.25 วิทย - คณิต/ศิลป - คํานวณ

13. วิทยาลัยการศึกษา

0576 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

13. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)

0577 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0578 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0579 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0580 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 วิทย - คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0581 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0582 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0583 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

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

   ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%

2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) 

   ในวันเปดภาคเรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
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