ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี)
ประจำปีการศึกษา 2565
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดำเนิ น การรั บ สมั ค ร นั ก เรี ย นเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษา
ในมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ระดั บปริ ญญาตรี โครงการรั บตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานั กเรี ยนเรี ยนดี )
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2565 ให้ แก่ นั กเรี ยนที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาในโรงเรีย นหรือสถานศึ ก ษาทั่ว ประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ นการกระจายโอกาสทางการศึก ษาให้ แก่ นั กเรีย นหรือนั กศึ ก ษาที่ กำลั งศึ ก ษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทั่วประเทศ
2) เพื่อช่วยผลิต นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้น สูงให้เป็นกำลัง สำคัญในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่
นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย
สายสามัญ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
2) สถานศึ กษา ได้แก่ โรงเรี ย นหรื อสถานศึ กษาที่เ ปิ ดสอนหลัก สู ต รระดับ มั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามั ญ สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มที ัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมัน่ ในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็ น นั ก เรีย นที่ ก ำลั งศึ ก ษาชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายสามั ญ ของโรงเรี ย นในสั งกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพืน้ ฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนั ก งานคณะกรรมการก ารอุ ด มศึ ก ษา องค์ ก าร ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อ สำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
4) ไม่เ ป็น ผู้ที่มี ปัญ หาทางจิต เวชขั้นรุ นแรง ได้แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มี โรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่ น โรคลมชั ก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง
6) ไม่ เคยต้ องโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ใ นกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7) ผู้ ผ่า 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 ชาสถาปั ต ยกรรมภายใน ต้ องมี ผลการสอบวัด ความถนั ด ทางด้ าน
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา ส่ ง ให้ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
8) ผู้ ผ่านการคั 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 ณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษา (ครู ) ต้ องมี ผลการสอบวั ดความถนั ด
ทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้
ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30%
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจี น
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้

4.2 หลักสูตร...

-34.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
4.3 หลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการการสื่ อสาร หลั ก สู ตรบริ ห าร
ธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ และหลั กสูต รศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อการศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลศาสตร์ ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รบั บริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จะต้ องมีสุ ขภาพสมบูร ณ์แข็ง แรง (มี น้ำหนั กไม่น้ อยกว่ า 40 กิโลกรั ม และส่ว นสู งไม่ต่ ำกว่า 150
เซนติ เ มตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อความพิ ก ารอั นเป็ นอุ ป สรรคต่อการศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออัน ตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้ เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มอี าการชักมาแล้วอย่ างน้ อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
2.3) โรคความดั น โลหิ ต สู ง รุน แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อนจนทำให้ เ กิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
2.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) หูหนวก...

-45) หู ห นวก หรื อหู ตึ ง (Threshold ของการได้ ยิ น สู ง ก ว่ า 40 dB) จากความผิ ด ปกติ
ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขนึ้
6) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้น รุ น แรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึ งปัญ หาทางจิต เวชอื่ น ๆ อันเป็ นอุป สรรคต่อการศึก ษาและการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
7) โรคหรื อความพิ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ที่ ค ณะกรรมการผู้ ต รวจร่ างกายเห็ น ว่ า
เป็น อุป สรรคต่ อการศึก ษา ทั้ง นี้ คณบดีค ณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่ง ตั้งผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะโรค
ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได้
4.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1) ต้องมีคุณสมบัตทิ ี่จะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพัน ฝ่ายเดีย ว หรือสั ญญาปลายเปิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 29 สิ งหาคม 2543 คื อ เป็นสั ญ ญาที่ก ำหนดหน้าที่ของผู้ รับทุ นที่ จะต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จ การศึก ษาแล้ ว
เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 3 ปี ติดต่ อกัน ตามระเบีย บและเงื่อนไขของรัฐบาลกั บมหาวิทยาลัย แต่ไ ม่ได้
ผูกพันให้สว่ นราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอัน เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่ อ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรือ้ น โรคเท้าช้าง
3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึ กษา และการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม เช่น
3.2.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง
น้อย 3 ปี) โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
3.2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิ ชาชี พ
เวชกรรม
3.2.3) โรคความดันโลหิ ต สูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิด พยาธิสภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.2.4) ภาวะไตเรือ้ รัง
3.2.5) โรคติดสารเสพติด
3.3) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.3.1) สายตา...

-53.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3.3.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
3.3.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นมิติ
3.4) หู หนวก หรือหู ตึง (Threshold ของการได้ยินสู งกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง
ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขนึ้
3.5) มี ปัญ หาทางด้านจิ ตเวชขั้ นรุน แรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึ งปั ญ หาจิ ตเวชอื่ น ๆ อั น เป็ น อุป สรรคต่ อการศึ กษา และการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและเภสัชกรรม
ทั้งนี้ สำหรั บปั ญ หาสุ ขภาพ หรื ออาการของโรคในข้อ 3 ให้ม หาวิทยาลั ยพิ จารณาตั ดสิ น
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิน้ สุด
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัตงิ าน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผูท้ ี่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.8 หลักสูต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาคณิต ศาสตร์ สาขาวิช าฟิสิกส์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัตงิ าน
2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้
4.9 หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาจุล ชีววิ ทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิช า
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร่ องทางการมองเห็ น ได้ แก่ ตาบอดทั้ ง สองข้ าง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี

4.12) หลักสูตร...

-64.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นผู้ทีม่ ีความพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือมีภาวะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1) มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ 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 านการตรวจ
FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ งผลตรวจจะต้ องไม่ มี เส้น ตั ดขวางมากกว่า หรื อเท่ากับ 10 เส้ น
ที่ ถื อว่าเป็ น ตาบอดสี ขั้ น รุ น แรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ของราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์
แห่งประเทศไทย
4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9
(เพศหญิงมีส่ว นสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเ มตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)
ปราศจากโรค และอาการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ต่อไปนี้
1) โรคร้ายแรงที่ จะมีผลต่ อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับ บริการ ส่งผลให้ เกิดความพิการ
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่
2.1) โรคลมชัก (ทั้งอยู่ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รกั ษา)
2.2) SLE (Systemic Lupas Erythematosus) (ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รกั ษา)
2.3) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4) โรคความดั น โลหิ ต สู งรุ น แรง และมี ภ าวะแทรกซ้ อนจนทำให้ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ต่ออวัยวะอย่างถาวร
2.5) Thyroid เป็นพิษ (ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รักษา)
3) ตาบอดสี (Color Blindness disease)
4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สดุ แล้ว
4.3) สายตาสั้นเกิน 600D (spherical – 6.00 diopter)
4.4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติได้
5) ปั ญ หาทางจิ ต เวชขั้น รุ น แรง ได้ แก่ โรคจิ ต (Psychosis) โรคประสาทรุ น แรง (Severe
Neurosis) หรื อ โรคบุ ค ลิ ก ภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรื อ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
6) ความผิดปกติ...

-76) ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
6.1) มีความพิการทางตา หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่ง ตาเหล่ (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
6.2) ปากเบีย้ ว (ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
6.3) แขน ขา พิการข้างใดข้างหนึ่ง
7) เป็น ผู้ที่ประพฤติ เสียหาย ต้องโทษจำคุก และถูก พิพากษาถึง ที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่ า
จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิแ์ ก่ผู้ปฏิบัตกิ าร
8) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการการแพทย์ฉุ กเฉิน และคณะกรรมการรั บผิดชอบ
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาปฏิบัติ ก ารฉุก เฉิ น การแพทย์ เห็ น ว่ าเป็ น อุป สรรคต่ อ
การศึกษา และการปฏิบัติงาน
4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2) เป็ น ผู้ ที่มี ค วามประพฤติ เรี ยบร้ อย และรับ รองต่ อมหาวิ ทยาลั ยได้ ว่า จะตั้ง ใจศึ ก ษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมทั้งจะปฏิบัติ ตามกฎระเบียบข้อบังคั บของมหาวิทยาลัยที่มี อยู่แล้ ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4.16 หลั กสู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ตยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
4.17 หลัก สู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ งเสริ ม สุข ภาพ และสาขาวิ ชา
อนามัยชุมชน
1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ สมั ค รในหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ชาต่ าง ๆ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น
3,435 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ครผ่ าน เว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2564 –
5 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน และพิ ม พ์ ใ บชำระเงิ น

พร้อมชำระ...

-8พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ ง
เอกสารใบสมัครให้ กับมหาวิทยาลั ย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่ าสมัครได้ หลังจาก
ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ
2) ลงทะเบี ย นใช้ ง านระบบ TCAS ผ่ านเว็บ ไซต์ student.mytcas.com ในวัน ที่ 9 ธัน วาคม
2564 เป็นต้นไป
3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเลือก
เรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากทีส่ ุดเป็นลำดับแรก
หมายเหตุ: 1. นั ก เรี ย นสามารถแก้ ไ ขข้ อมู ล การเลื อกหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า ในระบบรั บ สมั ค ร
ด้วยตนเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2. กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิ นค่ าสมั คร ทั้ งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลั ย
พะเยาจะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศนี้
2) ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรี ยน เป็ นไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
2. กรณีหลั กสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดั บ
ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สนิ้ สุด
8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 – 11 มกราคม 2565
9. วั น ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ และผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อก ผ่ าน เว็ บ ไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 มกราคม 2565
10. วันตรวจร่างกาย ณ ศู นย์ การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยพะเยา หรื อโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพ ท ย์ ค ณ ะส ถ าปั ต ยก รรมศ าสต ร์ แ ล ะศิ ล ปก รรม ศาส ตร์ คณ ะส หเว ชศาส ตร์

ทั้งนี้...

-9และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ม หาวิ ท ยาลั ย
กำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่
ทั้ ง นี้ หากผลการตรวจสุ ข ภาพของผู้ ผ่านการคั ด เลื อกไม่ เป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัค รเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่ า
ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ
11. วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
(เฉพาะหลัก สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาปฏิ บัติก ารฉุก เฉิน การแพทย์ หลั กสู ตรเภสั ช
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ บ าลทางเภสั ชกรรม หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลั ก สู ตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต)
วันที่ 22 มกราคม 2565
12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 มกราคม 2565
13. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com
วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565
14. วันประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็ บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
15. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 2565
16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
17. วัน รายงานตั วขึ้นทะเบี ยนเป็ นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณ วุฒิ (สำเร็ จการศึกษาจริง)
พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
19. วันเปิด...

-1019. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจําปการศึกษา 2565
รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
0301

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

40

2.00

ศิลป-ทุกแผน

0302

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

40

2.00

วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0303

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

30

2.00

วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0304

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

30

2.00

วิทย-คณิต/ศิลป-ทุกแผน

0305

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

30

2.00

วิทย-คณิต

0306

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

40

2.00

วิทย-คณิต

0307

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

15

2.50

วิทย-คณิต

15

2.00

วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

15

2.50

วิทย-คณิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
0308

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )

0309

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0310

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0311

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0312

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0313

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0314

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0315

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

50

2.50

วิทย-คณิต

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
0316

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

50

2.50

ทุกแผนการเรียน

0317

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

50

2.25

ทุกแผนการเรียน

0318

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

50

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
3. คณะนิติศาสตร
0319

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

100

2.25

ทุกแผนการเรียน

0320

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

0321

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
0322

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร
0323

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

60

2.25

ทุกแผนการเรียน

0324

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม

60

2.25

ทุกแผนการเรียน

0325

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

60

2.25

ทุกแผนการเรียน

0326

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

80

2.25

ทุกแผนการเรียน

0327

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

80

2.25

ทุกแผนการเรียน

0328

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

80

2.25

ทุกแผนการเรียน

0329

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

80

2.25

ทุกแผนการเรียน

0330

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

80

2.25

ทุกแผนการเรียน

60

3.00

วิทย-คณิต

5. คณะพยาบาลศาสตร
0331

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
6. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
0332

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0333

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

30

2.50

วิทย-คณิต

0334

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

10

2.50

วิทย-คณิต

10

2.50

วิทย-คณิต

20

3.00

วิทย-คณิต

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
0335

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

7. คณะแพทยศาสตร
0336

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

8. คณะเภสัชศาสตร
0337

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

20

3.75

วิทย-คณิต

0338

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

50

3.50

วิทย-คณิต

9. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
0339

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0340

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

30

2.25

ทุกแผนการเรียน

0341

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

30

2.25

ทุกแผนการเรียน

10. คณะวิทยาศาสตร
0342

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

30

2.25

ทุกแผนการเรียน

0343

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0344

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0345

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

30

2.25

ทุกแผนการเรียน

0346

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
10. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)
0347

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตและการจัดการขอมูล

30

2.25

ทุกแผนการเรียน

0348

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

5

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
11. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
0349

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

50

2.25

วิทย-คณิต

0350

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

35

2.25

วิทย-คณิต

0351

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

10

2.75

วิทย-คณิต

12. คณะวิศวกรรมศาสตร
0352

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

2.75

วิทย-คณิต

0353

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

20

3.00

วิทย-คณิต

0354

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

20

2.75

วิทย-คณิต

0355

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30

2.75

วิทย-คณิต

13. คณะศิลปศาสตร
0356

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0357

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

40

2.25

ทุกแผนการเรียน

0358

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

35

2.25

ทุกแผนการเรียน

0359

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

2.25

ทุกแผนการเรียน

0360

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

70

2.25

ทุกแผนการเรียน

0361

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

15

2.75

ทุกแผนการเรียน

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
0362

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

GPAX
จํานวนรับ 5 ภาคเรียน
(ขั้นต่ํา)

แผนการเรียน

14. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
0363

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

40

2.00

ทุกแผนการเรียน

0364

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม

20

3.00

ทุกแผนการเรียน

0365

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

20

3.00

ทุกแผนการเรียน

0366

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี)

15

2.25

ทุกแผนการเรียน

0367

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป)

15

2.25

ทุกแผนการเรียน

40

3.00

วิทย-คณิต

15. คณะสหเวชศาสตร
0368

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

16. คณะสาธารณสุขศาสตร
0369

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

20

3.00

วิทย-คณิต

0370

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

80

2.25

วิทย-คณิต

0371

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

80

2.25

วิทย-คณิต

0372

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

80

2.25

วิทย-คณิต

0373

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40

2.75

วิทย-คณิต

0374

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

40

2.75

วิทย-คณิต

35

2.75

วิทย-คณิต

30

2.75

วิทย-คณิต

20

2.75

วิทย-คณิต

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
0375

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0376

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0377

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
16. คณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ)
0378

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

30

2.75

วิทย-คณิต

10

2.75

วิทย-คณิต

15

2.75

วิทย-คณิต

10

2.75

วิทย-คณิต

40

2.75

วิทย-คณิต

20

2.75

วิทย-คณิต

30

2.75

วิทย-คณิต

30

2.75

ทุกแผนการเรียน

15

2.75

วิทย-คณิต

35

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
0379

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0380

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0381

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

17. วิทยาลัยการศึกษา
0382

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0383

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0384

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0385

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0386

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0387

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

รหัส

GPAX

สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ 5 ภาคเรียน

แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)
17. วิทยาลัยการศึกษา (ตอ)
0388

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

40

2.75

ทุกแผนการเรียน

30

2.75

ทุกแผนการเรียน

20

2.75

ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
0389

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0390

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0391

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(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

