
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง โครงการรับนักเรยีนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรยีนวิทยาศาสตร 

ในโรงเรยีนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  

เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจําปการศึกษา 2563 
 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครนักเรียนภายใตโครงการ

สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  

(โครงการ วมว.) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2563  

โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้  
 

1. คุณสมบัตท่ัิวไปของผูมสีทิธิ์สมัคร 

1) เปนผูที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร    

โดยการกํากับดูแลของมหาวทิยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรยีนตอไปนี้ 

    1.1) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

    1.2) โรงเรยีนมัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 1.3) โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 1.4) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศกึษา (ศกึษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน 

 1.5) โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศกึษา (มอดนิแดง) จังหวัดขอนแกน 

 1.6) โรงเรยีนราชสมีาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสมีา 

 1.7) โรงเรยีนสุรววิัฒน จังหวัดนครราชสมีา 

 1.8) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม 

 1.9) โรงเรยีนลอืคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 1.10) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย 

                     และพัฒนาการศกึษา 

    1.11) โรงเรยีนดรุณสกิขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร 

 1.12) โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสติ จังหวัดปทุมธานี 

/1.13) โรงเรยีน... 
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 1.13) โรงเรยีนสาธติ “พบิูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 1.14) โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 1.15) โรงเรยีนปาพะยอมพทิยาคม จังหวัดพัทลุง 

    1.16) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตาน ีจังหวัดปตตาน ี

    1.17) โรงเรยีน มอ. วทิยานุสรณ สุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

    1.18) โรงเรยีน มอ. วทิยานุสรณ จังหวัดสงขลา 

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน 

ไมตํ่ากวา 2.00  

3) มสีัญชาตไิทย หรอืเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 4) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ

ปรากฏอาการนารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโทษอยางรายแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

 5) ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปญหาจติเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

 6) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 7) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต ในกรณีความผิด        

อันกระทําโดยประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

 8) ผูผานการคัดเลอืกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิติ 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผูสมคัร 

    2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

      ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตาคอื ตาบอดทัง้สองขาง และ/หรอืตาบอดส ี 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร  

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

          2) ไมเปนผูที่มีความพิการ หรือบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดทั้งสองขาง 

และ/หรอืตาบอดสชีนดิรุนแรงทัง้สองขาง 

 2.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน 

          1) ไมเปนผูที่มคีวามพกิารอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา เชน มอื แขน ขา เปนตน 

/2) ไมเปน... 
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          2) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดส ี

  3) ไมเปนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก หูหนวก หรอืเปนใบ 

 2.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

          ไมเปนผูที่มคีวามพกิารทางสายตา  คอื  ตาบอดทัง้สองขาง   

    2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชวีวิทยา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา) 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพิการทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขาง หรอืตาบอดส ี

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 

    2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี

และเทคโนโลยวีัสด ุ 

      1) ไมเปนผูมคีวามพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไมเปนผูมคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขาง  

      3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรอื เปนใบ 
 

3. หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปดรับนักเรียนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน

วิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เขาศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา จํานวนรับ และเกณฑการรับ 
 

4. การรับสมัครเขาศึกษา 

 1) ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ผานเว็บไซต student.mytcas.com และสมัครผานเว็บไซต 

www.admission.up.ac.th ระหวางวันที่  2-16 ธันวาคม 2562 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูล 

ใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้ง ติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

และพิมพใบชําระเงินพรอมชําระเงินคาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระคาสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว

และสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานทางไปรษณีย (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา  

กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  (ดูวันประทับตราไปรษณยีเปนสําคัญ)  

หมายเหตุ: (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการหองเรยีนวทิยาศาสตร  ป 2563”) 

/3) ผูสมัคร... 

http://www.mytcas.com/
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3) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได 2 อันดับ โดยใหผูสมัครเลือก

เรยีงลําดับสาขาวชิาที่มคีวามประสงคเขาศกึษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก  

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ ์   

ในการคนืเงนิคาสมัคร 
 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครที่สั่ งพิมพจากเว็บไซต  www.admission.up.ac.th  และติดรูปถายหนาตรง     

(รูปสหีรอืขาว-ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป 

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน 

1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรยีน) 

หมายเหตุ: หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ 

ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรือได

ผานการคัดเลอืกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดวย 
 

6. เกณฑการคัดเลอืกและการตัดสนิ 

 1) ผูสมัครตองมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรยีน 

           กรณีหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยอาจเรียกสัมภาษณ

เพื่อพจิารณาความเหมาะสม ทัง้นี้ การตัดสนิผลการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยใหถอืเปนที่สิ้นสุด 

 สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.)  

เพื่อเขาศกึษาตอในระดับปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
 

7. วันตรวจสอบหรอืแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 
 

8. วันประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

/9. วันตรวจ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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9. วันตรวจรางกาย ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563 
 

10. วันสอบสัมภาษณ 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 
 

11. วันประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th 

 วันที่  28 มกราคม 2563 
 

12. วันยนืยันสทิธิ์ ผานระบบเคลยีริ่งเฮาส (Clearing house)   

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 
 

13. วันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผานเว็บไซต    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่  4 กุมภาพันธ 2563 
 

14. วันเลอืกหอพักผานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)       

ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมท้ังรายงานตัวเขาหอพัก 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเขารวมโครงการเตรยีมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสติช้ันปท่ี 1 

 จะแจงใหทราบภายหลัง 
 

17. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 

 จะแจงใหทราบภายหลัง  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   24    ตุลาคม พ.ศ. 2562                                                         

                                                  

 

                                                                                
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา เทพหนิลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน                                                      

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/


รหัส

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0401 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 9

0402 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 12

0403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 9

0404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 12

0405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 18

0406 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

0407 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

0408 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0409 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 18

0410 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18

0411 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 18

0412 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 18

0413 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 18

0414 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 18

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร

โครงการับนักเรียนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน

ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2563

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา



รหัส

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)

0415 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 18

0416 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 18

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 14

0418 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 14

0419 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0420 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0421 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

0422 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 5

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

0423 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

4. คณะวิทยาศาสตร

0424 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 12

0425 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 18

0426 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 18

0427 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 12

0428 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 12

0429 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกําลังกายและการกีฬา 12



รหัส

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ

4. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)

0430 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12

0431 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3

(การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท)

5. คณะวิทยาศาสตรการแพทย

0432 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36

0433 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 15

0434 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 18

6. คณะวิศวกรรมศาสตร

0435 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18

0436 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 18

0437 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 27

0438 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0439 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18

0440 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 18

0441 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 9
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