
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยากลับเข้าศึกษาใหม่ 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค ์
           1.1 เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ หรือมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
กลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 
           1.2 เพ่ือช่วยผลิตนิสิตให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
           1.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  2.1 เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  2.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.3 ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับ
รุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  
  2.6 ไม่ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให้จำคุก เว้นแต่ ในกรณี ความผิด 
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 2.7 เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
น้อยกว่า 2.00 หรือมีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต เนื่องจาก 
ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน/ไม่ลงทะเบียนเรียน (มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00) 

 

3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
 1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 
 2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตาบอดสี 
 3) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 
 4) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีโดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 
 4.2) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4.3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้ เกิดพยาธิสภาพ 
ต่ออวัยวะอย่างถาวร 
 4.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง 
 4.5) โรคธาลัสซีเมีย 
 4.6) โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
 5) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe 
Neurosis) หรือโรคบุ คลิ กภาพแปรปรวน  โดย เฉพาะ Antisocial Personality หรือ  Borderline 
Personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพ
สาธารณสุข และการแพทย์ 
 3.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
 1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 
 2) ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดท้ังสองข้าง 
 3) ไม่เปน็ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้ 
 3.3 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร  หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ 
และการออกแบบ 
 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง 
 3.4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
 1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 
 2) ไมมี่ความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 
 3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง 

3.5 หลักสูตร... 
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 3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี 
 3) ไมเ่ป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้ 
 3 .6  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสต รบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์  ส าข า วิ ช าฟิ สิ ก ส์  
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
 1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง 
 3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือเป็นใบ้ 
 3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาชาวิชาชีวเคมี 
 1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น 
 2) ไม่ เป็นผู้ที่มีความพิการ หรือบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดทั้ งสองข้าง 
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
 3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี 
 3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 ไม่ เป็ นผู้ มี ความบกพร่องทางการมองเห็ น การได้ ยิน  หรืออวัยวะส่ วนหนึ่ งส่ วน ใด 
ของร่างกาย 
 

4.  การรับสมัคร 
4.1 นิ สิตยื่ นคำร้องผ่ านระบบ REG (www.reg.up.ac.th) ระหว่างวันที่  21 มีนาคม  – 

3 พฤษภาคม 2566 โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  
  4.2 คณะ/วิทยาลัย พิจารณาคำร้องของนิสิตผ่านระบบ REG (www.reg.up.ac.th) ระหว่างวันที่ 

21 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2566  
 4.3 นิสิตตรวจสอบคำร้องพร้อมทั้งพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท 
ตามใบแจ้งชำระคา่สมัครทีม่หาวิทยาลัยระบุไว้ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2566 
หมายเหตุ : 1 . กรณี ที่ นิ สิ ต ขาดคุณ สมบั ติ ต าม เงื่อน ไขที่ ระบุ ไว้  มห าวิท ยาลั ย จะสงวนสิท ธิ์  
ในการคืนเงินค่าสมัคร 
 2. กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว นิสิตประสงค์จะเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ต้องยื่น 
คำร้องใหม่ ระหว่างวันที่  21 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งชำระค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 
21 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2566 
 
 

5. เกณฑ.์.. 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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5. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  
 1) นิสิตต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้ 
 2) นิสิตต้องผ่านการพิจารณาให้เขา้ศึกษาใหม่ จากคณะ/วิทยาลัยทีน่ิสิตประสงค์จะเข้าศึกษาใหม่  
หมายเหตุ: การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
 

6 . วัน ป ระกาศ รายชื่ อ ผู้ ผ่ าน การคั ด เลื อ กแ ละ มีสิ ท ธิ์ เข้ าศึ กษ าใน มห า วิทยาลั ยพ ะ เย า 
    ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
 

7. วันบันทึ กระเบี ยนประวัตินิ สิตและรายงานตัวขึ้ นทะเบี ยนนิสิตออนไลน์  ผ่ าน เว็บ ไซต์   
       www.reg.up.ac.th 

วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 
 

8. วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 
 

9.  วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 
 วันที่  6 มิถุนายน 2566 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2566                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2566 
รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา 
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

9001 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
9002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
9003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
9004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
9005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
9006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
9008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์
9010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 
9012 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9013 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
9014 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

3. คณะนิติศาสตร์ 
9015 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
9016 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 
9017 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
9018 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
9019 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
9020 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั 
9021 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
9022 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
9023 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา 
5. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

9024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
9025 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

6. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9026 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 
9027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสงัคม 

7. คณะวิทยาศาสตร์ 
9028 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
9029 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
9030 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
9031 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
9032 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
9033 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์และการจัดการข้อมูล 

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
9034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
9035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9036 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
9037 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 
9038 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
9039 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

10. คณะศลิปศาสตร์ 
9040 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
9041 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
9042 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
9043 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
9044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
9045 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 
9046 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีและนาฏศลิป ์(แขนงดนตรี) 
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รหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสตูร/สาขาวิชา 
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

9047 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีและนาฏศลิป ์(แขนงนาฏศิลป์) 
12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

9048 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
9049 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
9050 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 

13. วิทยาลัยการศึกษา 

9051 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร)์ 

9052 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี) 

9053 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา) 

9054 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) 

9055 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์) 

9056 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี) 

9057 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) 

9058 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

9059 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปรญิญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 

9060 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวชิาการศึกษา และหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์) 

                                                                               






