
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระดับปรญิญาตร ีโครงการรับตรงมหาวทิยาลัยพะเยา (โควตารับนักศกึษาอาชีวศกึษา 

สู่มหาวทิยาลัยพะเยา) ประจำปกีารศกึษา 2565 

 
 

 ด้ วยมหาวิทยาลั ยพะเยา  จะดำเนินการ รับสมัครบุ คคล เพื่ อคั ด เลื อก เข้าศึกษา                 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษา

อาชีวศกึษาสู่มหาวทิยาลัยพะเยา) ประจำปกีารศกึษา 2565 โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่ อ เป็ นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่ กำลั งศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกป้ัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกจิ 
 

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ 

นักศึกษาที่กำลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา 

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาทั่วประเทศ  

3) เป็นนักศกึษาที่มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความมุ่งม่ันในการศกึษา ณ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

3. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร 

1) มสีัญชาตไิทย หรอืเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2) เป็นนักศึกษาที่ กำลังศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สั งกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

 3) ตอ้งเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คอื โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะ

ปรากฏอาการน่ารังเกยีจ โรคตดิสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง และโรคพษิสุราเรื้อรัง 

4) ไม่เป็น... 
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 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurosis) หรอื โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline 

Personality รวมถงึปัญหาจติเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง  

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด        

อันกระทำโดยประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 

4. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

 4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี 

 4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ 

          ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง  

 4.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารสื่อใหม ่

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้งหรือตาบอดสี 

          2) ไม่มคีวามบกพร่องทางหูทัง้สองขา้ง 

          3) ไม่มคีวามพกิารในมอืทัง้สองขา้ง 

 4.4 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

      ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดทัง้สองขา้ง และ/หรือตาบอดส ี

 4.5 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคม ีและสาขาวชิาชวีวทิยา  

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิาร อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เปน็ผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทั้งสองขา้ง หรอืตาบอดส ี

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ้ 

 4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา 

      1) ไม่เป็นผู้มคีวามพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏบิัตงิาน 

      2) ไม่เป็นผู้มคีวามพกิารทางสายตา คอื ตาบอดสนทิทัง้สองขา้ง  

      3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรอืเป็นใบ ้

 
 

4.7 หลักสูตร... 
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 4.7  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมภายใน 

          1) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามพกิารอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา เช่น มอื แขน ขา เป็นตน้ 

          2) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น ไดแ้ก่ ตาบอดส ี

  3) ไม่เป็นผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ หูหนวก หรอืเปน็ใบ ้
 

5. หลักสูตร/สาขาวชิา และจำนวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ 

ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามตาราง

แสดงรหัสสาขาวชิา คณะ/หลักสูตร/สาขาวชิา จำนวน และเกณฑ์การรับ 
 

6. การรับสมัครเข้าศึกษา 

1) สม ัครผ ่าน เว ็บ ไซต ์ www.admission.up.ac.th ระหว ่างว ันที ่ 9 ธันวาคม 2564 – 

5 มกราคม 2565  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงิน

พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ท้ังน้ี ไม่ต้องส่ง

เอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได ้หลังจาก

ชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ 

2) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ในวันที่ 9 ธันวาคม 

2564 เป็นตน้ไป 

3) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวชิาได้เพียง 1 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร

เลอืกสาขาวชิาที่มคีวามประสงค์เขา้ศกึษาต่อมากที่สุด 

หมายเหตุ: 1. นักเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัคร 

ดว้ยตนเองไดไ้ม่เกนิ 3 ครัง้ 

  2. กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครเป็นเท็จ 

มหาวทิยาลัยพะเยาจะพจิารณาใหพ้น้สภาพการเป็นนสิติทันท ีและดำเนนิคดอีาญาตามกฎหมาย 
 

7. เกณฑ์การคัดเลอืกและการตัดสนิ  

 1) ผู้สมัครตอ้งมคีุณสมบัตติามที่ระบุไวใ้นประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (GPAX) 5 ภาคเรยีน  

หมายเหตุ: 1. มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(GPAX) 5 ภาคเรยีนของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ในการพจิารณาตัดสนิผลการคัดเลอืก 

2. กรณหีลักสูตร... 

http://www.mytcas.com/
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 2. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับ 

ผลการเรยีนจากมากไปหาน้อย ทัง้นี้ การตัดสนิผลการสอบคัดเลือกของมหาวทิยาลัยใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. วันตรวจสอบหรอืแก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 10 – 11 มกราคม 2565 
 

9. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 วันที่ 14 มกราคม 2565 
 

10. วันตรวจร่างกาย ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาล 

     ของรัฐ/เอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th 

 เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ส่งผลการตรวจสุขภาพตาม

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัว

ขึ้นทะเบยีนนสิติใหม่ 

 ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่า

ผลการการคัดเลอืกเข้าศกึษาในครัง้นี้เป็นโมฆะ 
 

11. วันยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com 

วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2565 
 

12. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์    

      www.admission.up.ac.th  

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 

13. วันชำระค่ายืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์–5 มนีาคม 2565 
 

14. วันเลอืกหอพักผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต/ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

15. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และส่งเอกสารแสดงคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษาจริง)       

พร้อมท้ังรายงานตัวเข้าหอพัก 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง  
                                                                     

16. วันเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีติในมหาวทิยาลัย        

     ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 
 

17. วันเปดิ... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.up.ac.th/
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17. วันเปดิภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2565 

 จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564                                                       

      

      

                                                
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

1. คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

0501 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0503 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0504 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0505 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0506 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0507 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0508 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0509 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการประยุกต 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0510 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 30 2.00 สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

0511 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0512 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0513 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

0514 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนรับ และเกณฑการรับ

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสูมหาวิทยาลัยพะเยา) ประจําปการศึกษา 2565



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร (ตอ)

0515 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0516 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 30 2.00 ทุกสาขาวิชา

0517 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0518 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0519 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0520 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 3.00 สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0521 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

4. คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม

0522 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 5 2.00 ทุกสาขาวิชา

0523 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 5 2.25 ทุกสาขาวิชา

5. คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

0524 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

0525 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 2.00 ทุกสาขาวิชา

6. คณะวิทยาศาสตร

0526 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0527 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 60 2.00 ทุกสาขาวิชา

0528 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 60 2.00 ทุกสาขาวิชา

0529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 40 2.00 ทุกสาขาวิชา

0530 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 60 2.00 ทุกสาขาวิชา

0531 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกตและการจัดการขอมูล 40 2.00 ทุกสาขาวิชา



รหัส GPAX

สาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 5 ภาคเรียน สาขา

(ขั้นต่ํา)

6. คณะวิทยาศาสตร (ตอ)

0532 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 10 2.50 ทุกสาขาวิชา

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)

7. คณะวิศวกรรมศาสตร

0533 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 2.50 สาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการบัญชี และคอมพิวเตอร

0534 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 3.00 สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

0535 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 3.00 สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาโทรคมนาคม

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

0536 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงดนตรี) 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

0537 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป (แขนงนาฏศิลป) 10 2.00 ทุกสาขาวิชา

0538 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 ไมระบุ ทุกสาขาวิชา

0539 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 5 2.75 สาขาวิชากอสราง สาขาวิชาสถาปตยกรรม และสาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

0540 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 5 2.50 สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาเครื่องเรือน

สาขาวิชาสถาปตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม และสาขาวิชากอสราง

9. วิทยาลัยการศึกษา

0541 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 20 2.50 ทุกแผนการเรียน

(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป)
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