
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา 

 ระดับปริญญาตร ีโครงการรบัตรงมหาวิทยาลยัพะเยา (โควตานักเรียนเรียนด)ี 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัคร นัก เรียน เพื่อคัด เลือก เข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี)

ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกำลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา

ท่ัวประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงใหเ้ป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรฐับาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลท่ีมีสิทธ์ิสมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กำหนด ได้แก่ 

นัก เรียน ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายสามัญ หรือผู้ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงาน

คณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิท่ัวประเทศ 

3) เป็นนักเรียนท่ีมทัีศนคตท่ีิดีและมีความมุ่งมัน่ในการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียน ท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ  ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สำนักงานคณะกรรมการก ารอุดมศึกษา องค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น  หรือสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหลา่นี้ คือ โรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคติดสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพิษสุราเรือ้รัง 

 4) ไม่เป็นผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ท่ีมีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหติสงูรนุแรง โรคภาวะไตวายเรือ้รัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

7) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้าน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวัน เปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                

และศิลปกรรมศาสตร์ 

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  

2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัด 

ทางวิชาชีพครู (PAT5) ข้ันต่ำ 30% ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนสิติ หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้

ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศกึษาไม่ต่ำกว่า 30% 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

          1) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 

 

 

4.2 หลักสูตร... 



-3- 
 

 4.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

          ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเหน็ ได้แก่ ตาบอดส ี 

 4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้าง  

 4.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม ่

          1) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้างหรือตาบอดสี 

          2) ไม่มีความบกพร่องทางหูท้ังสองข้าง 

          3) ไม่มีความพิการในมอืท้ังสองข้าง 

 4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์  ซ่ึงมีการเรียน ท้ังภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติท่ีต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รบับริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 

เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 

           1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายท่ีจะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือสง่ผลให้เกิดความพิการ 

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

           2) โรคไม่ติดตอ่ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

               2.1) โรคลมชักท่ียังไมส่ามารถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มอีาการชักมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี 

โดยมีการรับรองจากแพทยผู้์เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

               2.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

               2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

               2.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 

               2.5) โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ 

           3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 

           4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมอีย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

               4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 

      4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดท่ีีสุดแล้ว 

               4.3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติิได้ 

5) หูหนวก... 
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          5) หูหนวก  หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงก ว่า 40 dB) จากความผิดปกติ  

ทางประสาทและการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีข้ึน 

               6) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

           7) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้ ท่ีคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท้ังนี ้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 

ตรวจร่างกายบุคคลเพิ่มเติมได ้

    4.6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

          1) ต้องมีคุณสมบัตท่ีิจะเข้ารบัราชการได้หลังจากสำเรจ็การศึกษาแล้ว 

          2) ก่อนเข้าศึกษาจะต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาท่ีกำหนดหน้าท่ีของผู้รับทุนท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยตรงทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้

ผูกพันให้สว่นราชการตอ้งบรรจเุข้ารับราชการ หรือเป็นพนกังานในหน่วยงานของรัฐ 

 3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

       3.1) เป็นโรคติดต่อระยะอันตราย หรือส่งผลใหเ้กิดความพิการถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น โรคเรือ้น โรคเท้าช้าง 

  3.2) เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม เช่น 

 3.2.1) โรคลมชักท่ียังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่าง

น้อย 3 ป)ี โดยมีการรับรองจากแพทยผู้์เช่ียวชาญถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 

 3.2.2) โรคหัวใจระดบัรุนแรงจนเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา และการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

 3.2.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำใหเ้กิดพยาธิสภาพ

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 3.2.4) ภาวะไตเรือ้รัง 

 3.2.5) โรคติดสารเสพตดิ 

     3.3) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

3.3.1) สายตา... 
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 3.3.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยงัมีสายตาตำ่กว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 

 3.3.2) สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดท่ีีสดุแลว้ 

 3.3.3) ไม่สามารถมองเหน็ภาพเป็นมติิ 

  3.4) หูหนวก หรือหูตึง (Threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทาง

ประสาทตา และการได้ยิน (Sensorincural Hearing Loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไมด่ีข้ึน 

  3.5) มีปัญหาทางด้านจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychotic) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocail Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและเภสัชกรรม 

          ท้ังนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 3 ใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซ่ึงผลการพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สุด 

 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา  

      1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาและการปฏิบัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิทท้ังสองข้าง หรือตาบอดสี 

      3) ไม่เป็นผู้ท่ีหูหนวก และ/หรือเป็นใบ้ 

 4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 

      1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาและการปฏิบัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิทท้ังสองข้าง  

      3) ไม่เป็นผู้ท่ีหูหนวก และ/หรือเป็นใบ้ 

 4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

          1) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่ เป็น ผู้ท่ีมีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดท้ังสองข้าง 

และ/หรือตาบอดสีชนิดรนุแรงท้ังสองข้าง 

 4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

        ไม่เป็นผู้มีความบกพรอ่งทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของรา่งกาย 

 4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

      ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดท้ังสองข้าง และ/หรือตาบอดสี  

 

4.12) หลักสูตร... 
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 4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

  ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการทางสายตา ตาบอดท้ัง 2 ข้าง หรือมีภาวะเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา 

 4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1) มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคตดิต่อร้ายแรง หรือมีความ

ผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2) ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ันรุนแรง อัน เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ 

FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น  

ท่ีถือว่าเป็นตาบอดสีข้ันรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทย 

 4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 

  มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังรา่งกายและจิตใจ มีค่าดัชนีมวลกาย ไม่น้อยกว่า 18.5 และไม่เกิน 24.9 

(เพศหญิงมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร)

ปราศจากโรค และอาการท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา ต่อไปนี้ 

  1) โรคร้ายแรงท่ีจะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดความพิการ

อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษา ได้แก่ 

               2.1) โรคลมชัก (ท้ังอยู่ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รกัษา) 

               2.2) SLE (Systemic Lupas Erythematosus) (ระหว่างการรักษา หรือไม่ได้รกัษา) 

               2.3) โรคหัวใจระดับรนุแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  

               2.4) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ 

ต่ออวัยวะอย่างถาวร 

               2.5) Thyroid เป็นพิษ (ระหว่างการรักษา หรือไม่ไดร้ักษา) 

3) ตาบอดสี (Color Blindness disease) 

4) ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างนอ้ยข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้ 

              4.1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมสีายตาต่ำกวา่ 6/24 ท้ังสองข้าง 

     4.2) สายตาข้างดี ต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีท่ีสดุแลว้ 

              4.3) สายตาสั้นเกิน 600D (spherical – 6.00 diopter) 

              4.4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติิได ้

  5) ปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 

Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉกุเฉนิ 

6) ความผิดปกติ... 
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6) ความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

    6.1) มีความพิการทางตา หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่ง ตาเหล่ (ไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได้) 

    6.2) ปากเบีย้ว (ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได)้ 

    6.3) แขน ขา พิการข้างใดข้างหนึ่ง 

7) เป็นผู้ท่ีประพฤติเสียหาย ต้องโทษจำคุก และถูกพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ี อศป. เห็นว่า 

จะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียเกยีรตศิกัดิแ์ก่ผู้ปฏิบัตกิาร 

          8) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการปฏิบัติงาน 

 4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง 

           1) ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 

  2) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ รวมท้ังจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 

หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเครง่ครัดทุกประการ 

 4.16 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

  3) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 

 4.17 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขาวิชา

อนามัยชุมชน 

          1) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 

          2) ไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 
 

5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร /สาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญ าตรี            

โครงการรับตรงมหาวิทยาลยัพะเยา (โควตานักเรยีนเรียนด)ี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนท้ังสิ้น 

3,435 คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมั คร ผ่าน เว็บไซต์  www.admission.up.ac.th ระหว่างวัน ท่ี  9 ธันวาคม 2564 – 

5 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมคัรใหถ้กูตอ้งครบถว้น และพิมพ์ใบชำระเงิน

พร้อมชำระ... 
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พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครท่ีมหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่ง

เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้ หลังจาก

ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ  

2) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันท่ี 9 ธันวาคม 

2564 เป็นต้นไป 

3) ผู้สมัครมีสิทธ์ิเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ โดยใหผู้้สมัครเลอืก

เรียงลำดับสาขาวิชาท่ีมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากท่ีสุดเป็นลำดบัแรก 

หมายเหตุ:  1. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร 

ด้วยตนเองไดไ้ม่เกิน 3 ครั้ง 

 2. กรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินค่าสมัคร ท้ังนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัย

พะเยาจะพิจารณาใหพ้้นสภาพการเป็นนสิิตทันที และดำเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตดัสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้นประกาศนี้ 

            2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคเรียน เป็นไปตาม 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลีย่สะสมระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(GPAX) 5 ภาคเรียนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพิจารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก 

 2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรียนจากมากไปหาน้อย ท้ังนี ้การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถ้ือเป็นท่ีสิน้สุด 

 

8. วันตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันท่ี 10 – 11 มกราคม 2565 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่ าน เว็บไซต์  

www.admission.up.ac.th 

 วันท่ี 14 มกราคม 2565 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

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

 เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การแพ ทย์  ค ณ ะส ถ าปั ต ยก รรมศ าสต ร์ แล ะศิล ปก รรม ศาส ตร์  คณ ะส หเว ชศาส ตร์  

ท้ังนี้... 

http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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และคณะสาธารณสุขศาสตร ์ส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอรม์ใบรบัรองแพทยท่ี์มหาวิทยาลัย

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

 ท้ังนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนีเ้ป็นโมฆะ 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 

     (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรเภสัช 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เครือ่งสำอาง หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) 

 วันท่ี 22 มกราคม 2565 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันท่ี 25 มกราคม 2565 
 

13. วันยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ผา่นเว็บไซต ์student.mytcas.com 

วันท่ี 7–8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 

15. วันชำระค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์–5 มีนาคม 2565 
 

16. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนยีมหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 
 

17. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

18. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย        

     ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 

 
 

19. วันเปิด... 
 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
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19. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

 จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   26   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564                                                       
      

      

                                                
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



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 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0308 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.00 วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0309 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 15 2.50 วิทย-คณิต

(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 

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตานักเรียนเรียนดี) ประจําปการศึกษา 2565



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

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0322 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(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

5. คณะพยาบาลศาสตร

0331 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 3.00 วิทย-คณิต 



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 

 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)

0335 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 10 2.50 วิทย-คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

7. คณะแพทยศาสตร

0336 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 20 3.00 วิทย-คณิต 

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

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0362 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน แผนการเรียน

(ขั้นต่ํา)

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

15. คณะสหเวชศาสตร

0368 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 40 3.00 วิทย-คณิต

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 

(หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

0375 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 35 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0376 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

0377 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย-คณิต 

(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 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0379 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 10 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0380 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

0381 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 2.75 วิทย-คณิต 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

17. วิทยาลัยการศึกษา

0382 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร)

0383 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

0384 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

0385 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

0386 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 15 2.75 วิทย-คณิต 

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส)

0387 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 35 2.75 ทุกแผนการเรียน

(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

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

0389 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 40 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

0390 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.75 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

0391 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.75 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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