
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีการศึกษา 2559 
 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนัก เรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา      

ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่กําลังศึกษา        

ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 

2) เพ่ือช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมของประเทศ 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่

มหาวิทยาลัยได้กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือช้ันปีสุดท้ายตามหลักสูตร

การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่กําลัง

ศึกษาในช้ันเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา   

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมการศาสนา ทั่วประเทศ 

3) เป็นนักเรียนทีม่ีทัศนคตทีิ่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ   

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 

          9) ผู้สมัครหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน) ต้องมีผล     

คะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ข้ันต่ํา 30% ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน) 

10) ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง ต้องมีผล    

คะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ข้ันต่ํา 15% ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน) 

          11) ผู้สมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัด          

ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ข้ันต่ํา 30% ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน) 

          12) ผู้สมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ              

ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6) ข้ันต่ํา 25% ครั้งที่ 1/2558          

(เดือนพฤศจิกายน) 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

             1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

       1.1) ตาไม่บอดสีชนิดรนุแรงทั้งสองข้าง 

       1.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ  รวมทั้ งจะปฏิบั ติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                

ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
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      2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์           

และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี 

      3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด 

 3.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 3.2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี 

      4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  คือ  ตาบอดทั้งสองข้าง  

      5) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

5.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 

5.2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 

5.3) ไม่มีความพิการในมือท้ังสองข้าง  

      6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  

      7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชา

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ 

 7.1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

 7.2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี 

 7.3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
 

5. หลักสูตร / สาขาวิชา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพ่ิมโอกาส         

ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวนทั้งส้ิน 1,370 คน ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวิชาคณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา 
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

1) สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 

4 มีนาคม 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบชําระเงิน

พร้อมชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี ไม่ต้องส่ง

เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจาก

ชําระค่าสมัครแล้ว 4 วันทําการ 
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2) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก 

หมายเหตุ  1. กรณีมีช่ือสอบสัมภาษณ์ให้นํา (ปพ.) 5 ภาคเรียน ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ และหาก

ผลการเรียน (ปพ.) 5 ภาคเรียน ไม่ตรงกับในระบบการสมัครของมหาวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การคัดเลือก 

      2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังว่าข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับคัดเลือกครั้งน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร        

หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.) 5ภาคเรียนมีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20

2.2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 80 

 รวมกันแล้วนําค่าน้ําหนักคะแนนรวมทั้งส้ินมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลําดับที่จากมากไปหาน้อย    

ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

หมายเหตุ : ใช้ผลการทดสอบความถนัด (GAT) ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน) 
 

8. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

      วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 มีนาคม 2559 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 
 

11. วันสอบสัมภาษณ์ 

 วันที่ 19 มีนาคม 2559 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

      ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 25 มีนาคม 2559 
 

13. วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่  

    มหาวิทยาลัยระบุไว้ในใบชําระเงิน 

     วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 

 
 /14. วันประกาศ... 
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14. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 8 เมษายน 2559 
 

 

15. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชําระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

16. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)      

ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

17. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย      

     ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 แจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

18. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   3   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

 

                                                                                                          

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



รหัส ผลการเรียน

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา)

1. คณะนิติศาสตร์

1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 40 2.00 ทุกแผนการเรียน

2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2.00 วิทย์ - คณิต / ศิลป ์- คํานวณ

9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2.00 วิทย์ - คณิต 

10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

3. คณะแพทยศาสตร์

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

13 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน)   20 3.00 วิทย์ - คณิต

14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์ - คณิต

15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์ - คณิต

16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์ - คณิต

17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)  10 2.50 วิทย์ - คณิต

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/องค์ประกอบในการสอบ/ค่าน้ําหนัก และจํานวนรับ

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2559

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน



รหัส ผลการเรียน

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา)

3. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์ - คณิต

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์ - คณิต

4. คณะเภสัชศาสตร์

20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 20 2.00 วิทย์ - คณิต

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

22 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

23 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

24 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

25 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

26 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

27 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

28 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

29 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 2.00 ทุกแผนการเรียน

30 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

7. คณะวิทยาศาสตร์

31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

32 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 2.00 วิทย์ - คณิต

33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 2.00 วิทย์ - คณิต

34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 2.00 วิทย์ - คณิต

36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน



รหัส ผลการเรียน

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา)

7. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 2.00 วิทย์ - คณิต

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.00 วิทย์ - คณิต

39 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 2.00 วิทย์ - คณิต

40 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด 20 2.00 วิทย์ - คณิต

9. คณะศิลปศาสตร์

41 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 10 2.00 ทุกแผนการเรียน

42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 10 2.00 ทุกแผนการเรียน

43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 2.00 ทุกแผนการเรียน

44 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 2.00 ทุกแผนการเรียน

45 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 2.00 ทุกแผนการเรียน

46 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 2.50 ทุกแผนการเรียน

47 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 2.50 ทุกแผนการเรียน

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

48 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

49 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 2.00 วิทย์ - คณิต 

50 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 2.00 วิทย์ - คณิต 

51 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 30 2.00 ทุกแผนการเรียน

11. วิทยาลัยการศึกษา

52 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร)์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(คู่ขนาน)  30 2.50 วิทย์ - คณิต 

53 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี(คู่ขนาน) 40 2.50 วิทย์ - คณิต 

54 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 30 2.50 วิทย์ - คณิต 

55 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 30 2.50 ทุกแผนการเรียน

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน



รหัส ผลการเรียน

สาขาวิชา (ขั้นต่ํา)

11. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)

56 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 40 2.50 วิทย์ - คณิต 

57 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

58 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

12. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์ - คณิต

60 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์ - คณิต

61 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 10 2.50 วิทย์ - คณิต

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 2.50 วิทย์ - คณิต

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (ตรีควบโท)

63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 2.50 วิทย์ - คณิต

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (ตรีควบโท)

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน) ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ํา 30% 

2. ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ขั้นต่ํา 15%

3. ผู้สมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์(PAT4) ขั้นต่ํา 30% 

4. ผู้สมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6) ขั้นต่ํา 25%

   

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ แผนการเรียน
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