ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง โครงการรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2562
*****************************************
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีค วามประสงค์จะดาเนินการรับ สมัครนักเรียนภายใต้โครงการ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นโดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย
(โครงการ วมว.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2562
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นผู้ที่กาลั งศึก ษาระดั บชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิท ยาศาสตร์
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
1.1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.2) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1.3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
1.4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
1.5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
1.6) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
1.7) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จังหวัดนครราชสีมา
1.8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
1.9) โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.10) โรงเรีย นสาธิ ตแห่งมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
1.11) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) กรุงเทพมหานคร
1.12) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
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1.13) โรงเรียนสาธิต “พิบูลเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
1.14) โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
1.15) โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
1.16) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
1.17) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.18) โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
2) มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรือ้ รัง
5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญ หาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง
(Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline
Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ
ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง
7) ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี ค วามผิ ด
อันกระทาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8) ผูผ้ า่ นการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาชาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชา
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพิ ก าร หรื อ บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ได้ แ ก่ ตาบอดทั้ ง สองข้ า ง
และ/หรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
2.3 หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสถาปั ต ยกรรม และสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
1) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น
2) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอดสี
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3) ไม่เป็นผู้ที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูหนวก หรือเป็นใบ้
2.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ไม่เป็นผู้ที่มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง
2.5 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
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
1) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2) ไม่เป็นผู้มคี วามพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง
3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้
3. หลักสูตร / สาขาวิชา และจานวนรับ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เปิ ด รั บ นั ก เรี ย นภายใต้ โ ครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นโดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.) เข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จานวนรับ และเกณฑ์การรับ
4. การรับสมัครเข้าศึกษา
1) ลงทะเบี ย นใช้ ง านระบบ TCAS ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.mytcas.com ระหว่ า งวั น ที่ 1-14
ธันวาคม 2561
2) สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 1-14 ธั น วาคม 2561
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง
ติดรูปผู้สมัครตามที่กาหนดไว้ และพิมพ์ใบชาระเงินพร้อมชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้ง
ชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ และส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS)
ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กองบริ ก ารการศึ กษา งานรั บ เข้ า ศึ ก ษา ต .แม่ กา อ .เมื อ ง
จ.พะเยา 56000 ภายในวั น ที่ 14 ธั น วาคม 2561 (ดู วั นประทั บตราไปรษณี ย์ เป็ นส าคั ญ )
หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปี 2562”)
3) ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ์ เลื อ กเข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/สาขาวิช า ได้ 2 อั น ดั บ โดยให้ ผู้ส มั ค ร
เรียงลาดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มคี วามประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลาดับแรก
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าสมัคร
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1) ใบสมั ค รที่ สั่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง
(รูปสีหรือขาว-ดา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน ฉบับจริง จานวน
1 ฉบับ (ประทับตราโรงเรียน)
หมายเหตุ ให้ผสู้ มัครนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ในข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตรวจสอบพบในภายหลั ง ว่ า ข้ อ ความที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค รเป็ น เท็ จ
หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับ
คัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผา่ นการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผสู้ มัครยังอาจ
ถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
6. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
1) ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
2) พิจารณาตัดสินผลการคั ดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(GPAX) รวม 5 ภาคเรียน
กรณีหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีผู้สมัครมากกว่าจานวนรับ มหาวิทยาลัยอาจเรียกสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่า นการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จนส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นโดยการก ากั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย (โครงการ วมว.)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559
7. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 มกราคม 2562
8. วันตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 - 19 มกราคม 2562

/9. วันสอบ...
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9. วันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 มกราคม 2562
10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 มกราคม 2562
11. วันยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house)
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
12. วั นประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคั ดเลือกและมี สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยพะเยา ผ่านเว็บไซต์
www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
13. วันเลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ชาระค่าธรรมเนียมหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
14. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สาเร็จการศึกษาจริง)
ผลคะแนนสอบ O–NET พร้อมทั้งรายงานตัวเข้าหอพัก
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
15. วันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวี ิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี 1
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
16. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จานวนรับ และเกณฑ์การรับ
โครงการรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2562
รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวนรับ

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1201

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

12

1202

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

18

1203

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร

9

1204

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

18

1205

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

18

1206

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
1207

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
1208

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

6

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1209

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

1210

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

1211

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

18

1212

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

18

1213

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

18

1214

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

18

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวนรับ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1215

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

18

1216

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

18

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะวิทยาศาสตร์
1217

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

12

1218

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

18

1219

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

18

1220

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

12

1221

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

12

1222

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

12

1223

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

12

1224

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
4. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1225
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

36

1226

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

24

1227

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร

18

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1228
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

18

1229

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

18

1230

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

27

1231

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

18

รหัส
สาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวนรับ

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1232

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

18

1233

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

12

1234

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

9

1235

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

9

1236

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล

12

7. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1237

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

14

1238

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

12

1239

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)

1240

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)

1241

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

3

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)

1242

การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)

5

