ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission)
ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า
2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปญ
ั หาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผูม้ ีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3) เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อ จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณ ะแพทยศาสตร์ คณ ะเภสั ช ศาสตร์ คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ คณ ะสหเวชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน) ต้องมี จำนวนหน่ วยกิตในกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิ ต
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
5) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
6) ต้องเป็น...

-26) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
7) ไม่ เป็ นผู้ที่มีปั ญ หาทางจิตเวชขั้น รุน แรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง
9) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
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
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
11) 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. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ไม่เป็นผูท้ ี่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
4.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1) ต้องมีคุณ สมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจาก
จบการศึก ษาแล้ว โดยต้อ งสามารถทำสัญ ญาผูก พัน ฝ่ายเดียว หรือ สัญ ญาปลายเปิด กับ รัฐบาล
ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1) เป็นโรค...

-32.1) เป็ น โรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่ อ อั น ตราย ที่ อ าจเกิ ด อั น ตรายต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2) เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ หรื อ ภาวะอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาที่ อ าจเกิ ด อั น ตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3) มี ค วามพิ ก ารทางร่ า งกายอั น อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 5002,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score)
น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 70 จากความผิ ด ปกติ ข องประสาทและเซลล์ ป ระสาทการได้ ยิ น (Sensorineural
Hearing Loss)
2.5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.5.1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
2.5.2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/24 หรือ 20/40
2.6) มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe
Neurotic Disorders) โร ค บุ ค ลิ ก ภ าพ ผิ ด ป ก ติ (Personality Disorders) โด ย เฉ พ า ะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.7) โรคหรือ ความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ได้ ร ะบุ ไว้ และแพทย์ ผู้ ต รวจร่ างกายเห็ น ว่าเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้ ง นี้ สำหรั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพ หรื อ อาการของโรคในข้ อ 2 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาตั ด สิ น
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
4.4 หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการสื่ อ สาร หลั ก สู ต รบริห าร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทัง้ สองข้าง
4.6 หลักสูตร...

-44.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้อ งมีสุ ข ภาพสมบู รณ์ แข็งแรง (มีน้ ำหนัก ไม่น้อ ยกว่ า 40 กิโลกรั ม 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) 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

4.7 หลักสูตร...

-54.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญ ญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญ ญาปลายเปิดตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสั ญ ญาที่ก ำหนดหน้าที่ของผู้รับ ทุ นที่จะต้อ ง
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้
ผูกพันให้สว่ นราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการ 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) โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชีย่ วชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
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) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นมิติ
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...

-6ทั้งนี้ สำหรับ ปั ญ หาสุ ขภาพ หรือ อาการของโรคในข้อ 3 ให้มหาวิท ยาลัย พิจารณาตั ด สิน
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา
1) ไม่เป็นผูม้ ีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผูท้ ี่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 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
4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผูม้ ีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นผู้ทมี่ ีความพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือมีภาวะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.14 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
4.15 หลักสูตร...

-74.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
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 ทัง้ สองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) สายตาสั้นเกิน 600D (spherical – 6.00 diopter)
4.4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) 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
จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิแ์ 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
การศึกษาและการปฏิบัติงาน
4.16 หลักสูตร...

-84.16 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
4.17 หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั 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
4.18 หลั ก สู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการส่ งเสริม สุ ข ภาพ และสาขาวิชา
อนามัยชุมชน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
5. 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
TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีก ารศึก ษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,998 คน ตามตารางแสดง
รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และองค์ประกอบในการคัดเลือก
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www. student.mytcas.com ระหว่ า งวั น ที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
และชำระค่าสมัครตามใบแจ้งการชำระเงินที่กำหนดไว้
หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7. วันประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
8. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565
9. วันประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

10. วันสอบ...

-910. วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
(เฉพาะทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ เครื่อ งสำอาง หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
11. วันประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคั ดเลื อกและมี สิทธิ์เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www. student.mytcas.com และ www.admission.up.ac.th
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
13. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา บันทึกข้อมูลระเบียนนิสิต การรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นิสิตใหม่ออนไลน์ และการส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
(ส่งผลการตรวจร่างกายเฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์)
วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565
ทั้ ง นี้ ห าก ผลก ารตรวจสุ ข ภ าพ ของผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ไม่ เ ป็ น ไป ตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า
ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
14. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก และรายงาน
ตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
15. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชัน้ ปีที่ 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
16. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ:...

-10หมายเหตุ: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต้องติดตามปฏิทินการรับสมัคร
TCAS รอบที่ 3 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และองคประกอบในการคัดเลือก
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจําปการศึกษา 2565
องคประกอบในการสอบคัดเลือก

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

วิชาสามัญ

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

คุณสมบัติ

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
1201

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

20

20%

30% 15% 35%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1202

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

20

20%

30% 15% 35%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1203

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

20

20%

30% 15% 35%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1204

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

20

20%

30% 15% 35%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1205

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

20

20%

30% 15% 35%

หรือจบจากหลักสูตร GED

1206

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

20

20%

30% 15% 35%

1207

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

5

20%

30% 15% 35%

5

20%

30% 15% 35%

5

20%

30% 15% 35%

30

20%

50% 30%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
1208

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

1209

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1210

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

1211

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

30

20%

30% 15% 35%

1212

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

30

20%

30% 15% 35%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1213

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

30

20%

30% 15% 35%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1214

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต

30

20%

30% 15% 35%

หรือจบจากหลักสูตร GED

1215

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

20

20%

30%

20% 30%

1216

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

30

20%

30%

20% 30%

1217

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

20

20%

30%

50%

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

องคประกอบในการสอบคัดเลือก
GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

วิชาสามัญ

คุณสมบัติ

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
1218

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

30

20%

30% 15% 35%

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา
หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

3. คณะทันตแพทยศาสตร
1219

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2

5%

30% 25% 40%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

4. คณะนิติศาสตร
1220

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

100

20%

80%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1221

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

20%

55% 25%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
1222

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา
20

20%

30% 15% 35%

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1223

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

20

20%

80%

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
5. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
1224

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

30

20%

80%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1225

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

30

20%

80%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1226

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

30

20%

70% 10%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1227

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

40

20%

70% 10%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1228

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

40

20%

55% 25%

หรือจบจากหลักสูตร GED

1229

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

40

20%

70% 10%

1230

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

40

20%

55% 25%

1231

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

40

20%

55% 25%

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

องคประกอบในการสอบคัดเลือก
GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

วิชาสามัญ

คุณสมบัติ

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

6. คณะพยาบาลศาสตร
1232

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

30

20%

30%

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

7. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
1233

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

20

20%

30% 15% 35%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1234

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

15

20%

30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1235

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5

20%

30% 15% 35%

20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

สาขาวิชาการจัดการพลังงานสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
1236

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
5

20%

30%

20% 30%

หรือจบจากหลักสูตร GED

5

20%

30%

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
8. คณะแพทยศาสตร
1237

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

9. คณะเภสัชศาสตร
1238

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

30

1239

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

50

20%

30%

20%

20%

20%

40%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

50%

10. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
1240

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

20

20%

80%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1241

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

20

20%

80%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1242

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

20

20%

80%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา
หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

11. คณะวิทยาศาสตร
1243

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

20

20%

30% 20% 30%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1244

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20

20%

30% 20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1245

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

20

20%

30% 20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1246

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

20

20%

30% 20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1247

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตและการจัดการขอมูล

20

20%

30% 20% 30%

หรือจบจากหลักสูตร GED

องคประกอบในการสอบคัดเลือก

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

วิชาสามัญ

คุณสมบัติ

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

11. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)
1248

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

20

20%

30%

1249

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

5

20%

30% 20% 30%

50%

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา
หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

12. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
1250

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

30

20%

30%

50%

1251

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

20

20%

30%

50%

1252

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

15

20%

30%

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

13. คณะวิศวกรรมศาสตร
1253

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

20%

30%

20% 30%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1254

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

10

20%

30%

20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1255

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5

20%

30%

20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1256

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30

20%

30%

20% 30%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

14. คณะศิลปศาสตร
1257

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

20

20%

80%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

1258

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

20

20%

80%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1259

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

20

20%

80%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1260

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

20%

80%

หรือจบจากหลักสูตร GED

1261

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30

20%

80%

1262

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

5

20%

80%

10

20%

80%

สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
1263

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

องคประกอบในการสอบคัดเลือก

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

วิชาสามัญ

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

คุณสมบัติ

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

15. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
1264

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

20

20%

30%

1265

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

5

20%

30%

50%≥ 20%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ

1266

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

5

20%

30%

50%≥ 20%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา

1267

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป)

10

20%

30%

50%

หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

1268

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี)

10

20%

30%

50%

หรือจบจากหลักสูตร GED

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

16. คณะสหเวชศาสตร
1269

หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต

66

10%

40%

1270

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

20

10%

30%

20%

30%

25%
10%

25%

25% จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

25%

17. คณะสาธารณสุขศาสตร
1271

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

5

1272

หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

40

25%

25%

25%

25%

1273

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

40

25%

25%

25%

25%

1274

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

40

25%

25%

25%

25%

1275

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20

25%

25%

25%

25%

1276

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

20%

30%

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

50%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
หรือจบจากหลักสูตร GED

1277

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

20

25%

10

25%

10

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
1278

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

1279

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

25%

25%

องคประกอบในการสอบคัดเลือก

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

วิชาสามัญ

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

คุณสมบัติ

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

17. คณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ)
1280

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

10

25%

25%

25%

25% จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

10

25%

25%

25%

25%

10

25%

25%

25%

20%

20%

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
1281

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

1282

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

25%

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
1283

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

20%

20%

20%

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
18. วิทยาลัยการศึกษา
1284

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

30

20%

30% 15% 35%

◊

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)
1285

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

หรือจบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
10

20%

30% 15% 35%

◊

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
1286

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

20

20%

30% 15% 35%

◊

20

20%

30%

50%

◊

5

20%

30% 15% 35%

◊

15

20%

80%

◊

20

20%

80%

◊

20

20%

80%

◊

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
1288

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

1289

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

1290

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

1291

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

หรือจบจาก รร. หลักสูตรอาชีวศึกษา
หรือจบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1287

จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

หรือจบจากหลักสูตร GED

องคประกอบในการสอบคัดเลือก

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

จํานวนรับ

GPAX
6 ภาคเรียน

GAT

วิชาสามัญ

PAT
PAT1 PAT2 PAT3

PAT4

PAT5 PAT6 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 1 เคมี ชีววิทยา ฟสิกส

18. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)
1292

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

20

20%

80%

◊

10

20%

30%

◊

สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
1293

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)

หมายเหตุ: ◊ ตองสอบวัดความรูและความถนัดทางดานวิชาการและวิชาชีพ ขั้นต่ํา 30% แตไมนํามาประมวลผล

50%

คุณสมบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission)
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 2)
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริญ ญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปี ก ารศึก ษา 2565
(เพิ่มเติม ฉบับ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้สมัคร
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความ
พิการทางด้านร่างกายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission)
ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับ 3)
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริญ ญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปี ก ารศึก ษา 2565
(เพิ่มเติม ฉบับ 3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www. student.mytcas.com ระหว่ า งวั น ที่ 2-12 พฤษภาคม 2565
และชำระค่าสมัครตามใบแจ้งการชำระเงินที่กำหนดไว้
หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

