ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ
2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ
2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มสี ิทธิ์สมัคร คือบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ บุคคล
ที่ ส ำเร็จการศึก ษาชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายสามั ญ
ผู้ที่ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ที่สำเร็จ
การศึ ก ษาชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 การศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย หรือผู้ ที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรีย นหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย สายสามั ญ สั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดแี ละมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
/3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) เป็ น บุ ค คลที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น สำนั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หรือสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
4) ไม่เป็นผู้ที่มีปั ญ หาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุ นแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรือ้ รัง
6) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามคำพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไม่เป็นผู้มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
4.3 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สาขาวิ ช าอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
4.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.6 หลักสูตร...

-34.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
1) ไม่เป็นผูท้ ี่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี
2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง
3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง
4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิช าชีววิทยา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารออกกำลั งกายและการกี ฬ า และสาขาวิ ชาอุ ต สาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
5. หลักสูตร/สาขาวิชา และจำนวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาโครงการเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,090 คน ตามตาราง
แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวรับ และองค์ประกอบในการคัดเลือก
6. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 16 มิ ถุ น ายน 2563
โดยผู้สมัค รจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถู กต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงิ นพร้อมชำระเงิน
ค่ า สมั ค ร 200 บาท ตามใบแจ้ ง ชำระค่ า สมั ค รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ไว้ ทั้ ง นี้ ไม่ ต้ อ งส่ ง เอกสาร
ใบสมัครให้กับ มหาวิทยาลั ย โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ ชำระค่าสมัครได้หลังจาก
ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา
(upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร)

2) ผู้สมัคร...

-42) ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าได้ 2 อั น ดั บ โดยให้ ผู้ ส มั ค ร
เรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคี วามประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคื น เงิ น ค่ า สมั ค ร ทั้ งนี้ หากตรวจพบภายหลั ง ว่ า ข้ อ ความที่ ได้ แ จ้ งไว้ ใ นใบสมั ค รเป็ น เท็ จ
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ
คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผสู้ มัครยังอาจ
ถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
7. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิ จารณาตั ด สิน ผลการคั ด เลื อกโดยใช้ ผ ลการเรีย นเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสู ตร (GPAX)
6 ภาคเรียน
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะดำเนิ น การตรวจสอบสิ ท ธิ์ ข องผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาอย่ า งเคร่ ง ครั ด
หากผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 1-4 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัคร
เข้าศึกษาในโครงการนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น และการตัดสินผล
การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วั นประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการคัดเลื อกและมีสิ ทธิ์เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
9. วันชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์
วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2563
10. วันส่งผลการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
วันทีม่ หาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษา
(ทั้ ง นี้ หากผลการตรวจสุ ข ภาพของผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่ เป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า
ผลการการคัดเลือกเข้าศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ)
11. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ประกาศ...

-5ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จ่านวนรับ และองค์ประกอบในการคัดเลือก
การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ่าปีการศึกษา 2563
รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จ่านวนรับ

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2901

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2902

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

20

2.00

วิทย์ - คณิต/ศิลป - คานวณ

✕

2903

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2904

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

20

2.00

วิทย์ - คณิต

✕

2905

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✓

2906

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2907

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

2908

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2909

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2910

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✕

2911

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✕

2912

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✕

2913

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✕

2914

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

20

2.25

วิทย์ - คณิต/ศิลป - คานวณ

✕

2915

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✕

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

ปรับใหม่

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

3. คณะนิติศาสตร์
2916

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✓

2917

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต )
2918

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2919

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2920

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2921

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2922

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

10

2.25

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.25

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.25

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.25

วิทย์ - คณิต

✕

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
2923

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2924

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

2925

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

10

2.25

วิทย์ - คณิต

✕

25

2.75

วิทย์ - คณิต

✕

ปรับใหม่

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
2926

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
5. คณะแพทยศาสตร์

2927

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน )

2928

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

20

2.00

วิทย์ - คณิต

✕

2929

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

20

2.00

วิทย์ - คณิต

✕

2930

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
2931

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)

2932

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2933

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

2934

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

ปรับใหม่

5. คณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)
2935

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
6. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

2936

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2937

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

30

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

7. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2938

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2939

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

10

2.00

ทุกแผนการเรียน

✓

2940

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2941

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✓

2942

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2943

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2944

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

2945

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

8. คณะวิทยาศาสตร์
2946

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2947

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2948

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2949

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2950

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2951

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา

10

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

2952

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

20

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

10

ไม่กาหนด

วิทย์ - คณิต

✓

10

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

ปรับใหม่

8. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
2953

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2954

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10. คณะศิลปศาสตร์

2955

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

20

2.00

ทุกแผนการเรียน

✕

2956

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

10

2.50

ทุกแผนการเรียน

✕

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2957

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

15

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

2958

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

20

ไม่กาหนด

ทุกแผนการเรียน

✓

20

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

20

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

20

2.50

วิทย์ - คณิต

✕

12. วิทยาลัยการศึกษา
2959

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

2960

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

2961

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

รหัส

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

สาขาวิชา

GPA 6 ภาคเรียน

แผนการเรียน

รับผู้สมัครที่จบ

(ขั้นต่่า)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรอาชีวะ

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

20

2.50

ทุกแผนการเรียน

✓

ปรับใหม่

12. วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ)
2962

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)

2963

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2964

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

2965

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

2966

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)

