
                              
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตรี โครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) 

ประจำปกีารศกึษา 2565 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนัก เรียนเพื่ อคัด เลือกเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) 

ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาใน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  หลักสูตร 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สายสามัญ 
 

1. วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่นักเรียน ให้ไดรั้บการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ในหลักสูตร/สาขาวชิาที่ประสงค์จะศกึษา 

2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกป้ัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ 

นักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  

หรอืผู้ที่กำลังศกึษาช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรอืสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 

3) เป็นนักเรยีนที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมคีวามมุ่งม่ันในการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

 1) มสีัญชาตไิทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญ ของโรงเรียนสังก ัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น หรอืสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 

3) ตอ้งเป็น... 
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 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญัหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) เมื่อสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ตามประกาศที่มหาวทิยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวชิา 

8) ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               

และศลิปกรรมศาสตร์ 

9) ผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด 

ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขัน้ต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้

ทางวชิาชีพครูของวทิยาลัยการศกึษาไม่ต่ำกว่า 30% 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี 

 4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

 4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม ่

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้งหรือตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทัง้สองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพกิารในมอืทัง้สองขา้ง  

4.4 หลักสตูร... 
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    4.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีและสาขาวชิาชวีวทิยา  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เปน็ผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง หรอืตาบอดส ี

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ ้

    4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ้ 

 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองข้าง 

 4.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผู้มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น การไดย้ิน หรอือวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 

 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง และ/หรือตาบอดส ี 

      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ไม่เป็นผู้ทีม่คีวามพกิารทางสายตา ตาบอดทัง้ 2 ขา้ง หรอืมภีาวะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  4.10 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอด ตาบอดส ี

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ หูหนวก หรอืเป็นใบ ้

  4.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชา

อนามัยชุมชน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

4.12) หลักสูตร... 
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    4.12 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตัยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ หูหนวก หรอืเปน็ใบ ้
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ  

รับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,550 คน

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา และเกณฑ์การรับ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) นักเรียนสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน– 

20 ธันวาคม 2564 พรอ้มทัง้ส่งใบสมัครเขา้ศกึษาทีค่รูแนะแนวของโรงเรยีน 

หมายเหตุ: 1. นักเรยีนมสีทิธิ์เลอืกเขา้ศกึษาในหลักสตูร/สาขาวชิา ไดเ้พยีง 1 อันดับ  

 2. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร 

ดว้ยตนเองไดไ้ม่เกนิ 3 ครัง้ 

 2 ) นั กเรียนลงทะเบี ยนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์  student.mytcas.com ในวันที่  

9 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

3) ครูแนะแนว หรือผู้ รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และบันทึกข้อมูลผู้ ผ่าน 

การคัดเลือกในระบบสำหรับครูแนะแนว ผ่านเว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่  

21 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 

หมายเหตุ:  Username และ Password สำหรับใช้งานระบบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะกำหนด 

ใหแ้ก่โรงเรียน 

 4) ครูแนะแนว หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระหว่างวันที่ 6-7 

มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 
 

7. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผู้สมัครตอ้งมีคุณสมบัตติามที่ระบุไวใ้นประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรยีน 

หมายเหตุ: 1. มหาวทิยาลัยจะใช้ขอ้มูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(GPAX) 5 ภาคเรยีนของนักเรยีน จากระบบ TCAS ในการพจิารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก 

2. กรณี... 
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 2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหาน้อย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติใหม่ 

 ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลอืกเข้าศกึษาในครัง้นี้เป็นโมฆะ 
 

9. ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่ านเว็บไซต์   

      www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 มกราคม 2565 
 

10. วันยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

11. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 

12. วันชำระค่ายนืยันสทิธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มนีาคม 2565 
 

13. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

14. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

พร้อมท้ังรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

15. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการใช้ชวีติในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสติช้ันปีท่ี 1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

16. วันเปดิ... 
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16. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2565 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   11  ตุลาคม พ.ศ. 2564                                                

 

 

                                         

                                                        
                    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0101 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 40 1.50 ศิลป-ทุกแผน

0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 40 1.50 วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 2.00 วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 30 2.00 วิทย-คณิต 

0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 40 2.00 วิทย-คณิต 

0106 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0107 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย-คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 50 2.25 วิทย-คณิต 

0113 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 50 2.25 ทุกแผนการเรียน

0114 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0115 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 50 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปการศึกษา 2565



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

3. คณะนิติศาสตร

0116 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 200 2.00 ทุกแผนการเรียน

0117 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 40 2.50 ทุกแผนการเรียน

0118 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  40 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0119 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

0120 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0121 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0122 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 60 2.00 ทุกแผนการเรียน

0123 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0124 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0125 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0126 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

5. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0127 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0128 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30 2.25 วิทย-คณิต 

0129 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 10 2.25 วิทย-คณิต 

 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)

0130 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 10 2.25 วิทย-คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

6. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0131 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 80 2.00 ทุกแผนการเรียน

0132 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

0133 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาศาสตร

0134 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0135 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0136 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0137 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

0138 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0139 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

8. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0140 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 80 2.00 วิทย-คณิต 

0141 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 35 2.00 วิทย-คณิต 

0142 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 40 2.75 วิทย-คณิต 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร

0143 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 60 2.50 วิทย-คณิต 

0144 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 40 2.50 วิทย-คณิต 

0145 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 2.75 วิทย-คณิต 

0146 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 2.50 วิทย-คณิต 

10. คณะศิลปศาสตร

0147 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

0148 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 40 2.00 ทุกแผนการเรียน



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

10. คณะศิลปศาสตร (ตอ)

0149 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 35 2.00 ทุกแผนการเรียน

0150 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

0151 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 2.00 ทุกแผนการเรียน

0152 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0153 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

11. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0154 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 40 1.50 ทุกแผนการเรียน

0155 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

0156 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

0157 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี) 15 2.00 ทุกแผนการเรียน

0158 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป) 15 2.00 ทุกแผนการเรียน

12. คณะสาธารณสุขศาสตร

0159 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 80 2.00 วิทย-คณิต 

0160 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 80 2.00 วิทย-คณิต 

0161 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 80 2.00 วิทย-คณิต 

0162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 2.75 วิทย-คณิต 

0163 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0164 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 35 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

12. คณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ)

0165 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0166 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0167 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0168 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0169 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.50 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0170 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 2.75 วิทย-คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

13. วิทยาลัยการศึกษา

0171 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 80 2.00 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0172 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.00 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0173 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.00 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0174 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

13. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)

0175 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.00 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0176 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 35 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0177 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 100 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0178 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 100 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0179 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 50 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0180 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)

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

   ในวันเปดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือตองผานการทดสอบวัดความรูทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไมต่ํากวา 30%

2. นักเรียนผูผานการคัดเลือก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตองแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT4) ในวันเปดภาคเรียน

    ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
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