ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง โครงการรับนักเรียนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตร
ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปการศึกษา 2563
*****************************************
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค วามประสงคจะดําเนินการรับสมัครนักเรียนภายใตโครงการ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ใ นโรงเรี ย นโดยการกํ า กั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย
(โครงการ วมว.) เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา 2563
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร
1) เป นผูที่กําลั งศึก ษาระดั บชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 6 ภายใตโครงการหอ งเรียนวิท ยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนตอไปนี้
1.1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
1.2) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1.3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
1.4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน
1.5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน
1.6) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
1.7) โรงเรียนสุรวิวัฒน จังหวัดนครราชสีมา
1.8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
1.9) โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.10) โรงเรีย นสาธิต แหงมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกําแพงแสน ศูน ยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา
1.11) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
1.12) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
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1.13) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
1.14) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
1.15) โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
1.16) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
1.17) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
1.18) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ จังหวัดสงขลา
2) มี ผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมระดั บมั ธยมศึ กษาศึ กษาตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรี ยน
ไมต่ํากวา 2.00
3) มีสัญชาติไทย หรือเปนผูอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
4) ตองเปนผูปราศจากโรคเหลานี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการนารังเกียจ โรคติดสารเสพติดใหโทษอยางรายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
5) ไมเป น ผูที่มีป ญ หาทางจิต เวชขั้น รุน แรง ไดแก โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุน แรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6) ไมเปนผูที่มีโรคติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
7) ไม เคยต อ งโทษตามคํ าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เว น แต ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
8) ผูผานการคัดเลือกตองแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองขาง และ/หรือตาบอดสี
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
2) ไม เ ป น ผู ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร อ งทางการมองเห็ น ได แ ก ตาบอดทั้ ง สองข า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
2.3 หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาป ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมภายใน
1) ไมเปนผูที่มีความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน มือ แขน ขา เปนตน
/2) ไมเปน...
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2) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดแก ตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก หูหนวก หรือเปนใบ
2.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไมเปนผูที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองขาง
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง หรือตาบอดสี
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ารออกกํ าลั งกายและการกี ฬ า และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไมเปนผูมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองขาง
3) ไมเปนผูที่หูหนวก และ/หรือ เปนใบ
3. หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป ด รั บ นั ก เรี ย นภายใต โ ครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห อ งเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร ใ นโรงเรี ย นโดยการกํ า กั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.) เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ และเกณฑการรับ
4. การรับสมัครเขาศึกษา
1) ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS ผานเว็บไซต student.mytcas.com และสมัครผานเว็บไซต
www.admission.up.ac.th ระหว า งวั น ที่ 2-16 ธั น วาคม 2562 โดยผู ส มั ค รจะต อ งกรอกข อ มู ล
ใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้ง ติดรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว
และพิมพใบชําระเงินพรอมชําระเงินคาสมัคร 200 บาท ตามใบแจงชําระคาสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว
และสงเอกสารการสมั ค รพรอ มหลัก ฐานทางไปรษณี ย (แบบ EMS) ไปยั ง มหาวิทยาลั ย พะเยา
กองบริก ารการศึ ก ษา งานรั บ เข าศึ ก ษา ตํ าบลแม ก า อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พะเยา 56000
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
หมายเหตุ: (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร ป 2563”)
/3) ผูสมัคร...
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3) ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได 2 อันดับ โดยใหผูสมัครเลือก
เรียงลําดับสาขาวิชาที่มีความประสงคเขาศึกษาตอมากที่สุดเปนลําดับแรก
หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินคาสมัคร
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ จ ากเว็ บ ไซต www.admission.up.ac.th และติ ด รู ป ถ า ยหน า ตรง
(รูปสีหรือขาว-ดํา) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จํานวน
1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
หมายเหตุ : หากปรากฏภายหลั งว าผู ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ในข อ ใดข อ หนึ่ ง หรื อ ตรวจสอบพบ
ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสาร
เท็จหรือปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรือได
ผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้ผูสมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
6. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใชเกณฑผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีผูสมัครมากกวาจํานวนรับ มหาวิทยาลัยอาจเรียกสัมภาษณ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สิ้นสุด
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการยกเวน
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จนสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ใ นโรงเรี ย นโดยการกํ า กั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.)
เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
7. วันตรวจสอบหรือแกไขขอมูลการสมัคร ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563
8. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 มกราคม 2563
/9. วันตรวจ...
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9. วันตรวจรางกาย ณ ศู นย การแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 17 - 24 มกราคม 2563
10. วันสอบสัมภาษณ
วันที่ 25 มกราคม 2563
11. วันประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสัมภาษณ ผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th
วันที่ 28 มกราคม 2563
12. วันยืนยันสิทธิ์ ผานระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing house)
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
13. วั นประกาศรายชื่อผู ผ านการคั ดเลือกและมีสิ ทธิ์เข าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ านเว็ บไซต
www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
14. วันเลือกหอพักผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต/ชําระคาธรรมเนียมหอพัก
จะแจงใหทราบภายหลัง
15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และสงเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สําเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พรอมทั้งรายงานตัวเขาหอพัก
จะแจงใหทราบภายหลัง
16. วันเขารวมโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการและทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปที่ 1
จะแจงใหทราบภายหลัง
17. วันเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563
จะแจงใหทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับสมัคร
โครงการับนักเรียนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563
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

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

