
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจําปีการศึกษา 2556 
 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2556  ให้แก่

นักเรียนที่สําเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 

ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

1. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคม 

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2.  กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา   

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่สําเร็จศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         

สายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และ

ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

ศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

หรือเทียบเท่า 

2) สถานศึกษา คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ        

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

หรือกรมการศาสนา  

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุง่มั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

3. คุณสมบติั... 
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3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถกูต้องตามกฎหมาย 

 2) เป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน สายสามัญในโครงการ       

จัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน                 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 3) ต้องเป็นผู้ปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ          

น่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis)   

หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ  

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 5) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ

ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

 6) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 7) ไม่เป็นผู้ที่เคยข้ึนทะเบียนขอสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 8) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ข้ึนไป 

 9) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต  
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี                      

ชีวภาพ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาคือ ตาบอดทั้งสองข้าง และ/หรือตาบอดสี  

2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

    2.1) ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี 

    2.2) ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง 

    2.3) ไม่มีความพิการในมือทั้งสองข้าง  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ,      

และสาขาวิชาสถิติ 

     3.1) ไม่เป็นผู้มีความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตัิงาน 

     3.2) ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง หรือตาบอดสี 

     3.3) ไม่เป็นผู้ที่หูหนวก และ/หรือ เป็นใบ้ 
  

 

5.หลักสูตร... 
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5. หลักสูตร / สาขาวิชา / จํานวนรับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี โครงการ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวนทั้งส้ิน 1,460 คน

ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา/และจํานวนรับ  
 

6.  การรับสมัครเข้าศึกษา    

สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ตั้งแต่บัดน้ี ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ังพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง                   

ติดรูปผู้สมัคร ตามที่กําหนดไว้และพิมพ์ใบชําระเงินพรอ้มชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กําหนด และ

ส่งเอกสาร   การสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา 

อ.เมือง จ.พะเยา  56000  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)  

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์        

ในการคืนเงินค่าสมัคร ทั้ง น้ีหากตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ  

มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที และดําเนินการตามกฎหมาย 
 

7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1) ใบสมัครที่ส่ังพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง 

(รูปสีหรือขาว - ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป       

ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

2) ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ 

3) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

หมายเหตุ  หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ     

ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร

เท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งน้ี แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการ

คัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน  

 1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

 2) พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)                 

5 ภาคเรียน มีค่าน้ําหนักคะแนนร้อยละ 20   

 3) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ําหนักตามสาขาวิชากําหนด มีค่าน้ําหนัก

คะแนนร้อยละ 80 

จากนัน้นําค่าน้าํหนัก... 
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 จากนั้นนําค่าน้ําหนักแปลงเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนมาก     

ไปหาน้อยและผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากกว่า

จํานวนรับ มหาวิทยาลัยจะเรียงลําดับผลการเรียนจากมากไปหาน้อย 
 

9. วันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัคร (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 

10. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
 

11.  การตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 
 

12.  วันสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 2 มีนาคม 2556 
 

13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา   

     (www.admission.up.ac.th) 

 วันที่  6 มีนาคม 2556 
 

14. รายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2556 
 

15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
 

16. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สมาคมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556  

 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
 

17. เลือกหอพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2556 
 

18. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 

 วันที่ 6 – 24 พฤษภาคม 2556 

19. วันรายงานตัว... 
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19. วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ แสดงคุณวุฒิและย่ืนผลคะแนนสอบ O–NET 

   วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2556 

20. วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556   

 วันที่  3  มิถุนายน 2556 
  

ประกาศ  ณ  วันที่     28     ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
                                                        

                                                         
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                         



ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2556 

รหัส / 

สาขาวิชา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

GPA 

5 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ํา) 

แผนการเรียน 

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    

1301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 40 2.00 วิทย ์– คณิต 

1302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 2.00 วิทย ์– คณิต 

1303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 2.00 วิทย ์– คณิต 

 2. คณะนิติศาสตร์    

1304 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 
1305 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 
1306 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

1307 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 60 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1309 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 2.00 วิทย ์– คณิต 

1310 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 40 2.00 วิทย ์– คณิต 

1311 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 
40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 60 2.00 วิทย ์– คณิต 
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รหัส / 

สาขาวิชา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

GPA 

5 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ํา) 

แผนการเรียน 

 4. คณะแพทยศาสตร์    

1313 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 60 2.00 วิทย์-คณิต 
1314 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60 2.00 วิทย์-คณิต 

1315 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 
40 2.00 วิทย์-คณิต 

1316 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)  

และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 
40 2.00 วิทย์-คณิต 

 5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์    

1317 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1318 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1319 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1320 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

 6. คณะวิทยาศาสตร์    

1321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  40 2.00 วิทย์-คณิต 

1322 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  40 2.00 วิทย์-คณิต 

1323 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 40 2.00 วิทย์-คณิต 

1324 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 40 2.00 วิทย์-คณิต 

1325 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) (คู่ขนาน) 20 2.00 วิทย์-คณิต 
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รหัส / 

สาขาวิชา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

GPA 

5 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ํา) 

แผนการเรียน 

 7. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)    

1326 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) (คู่ขนาน) 
20 2.00 วิทย์-คณิต 

1327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 60 2.00 วิทย์-คณิต 

1328 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) (คู่ขนาน) 
20 2.00 วิทย์-คณิต 

1329 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 
20 2.00 วิทย์-คณิต 

1330 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(ตรีควบโท) 
20 2.00 วิทย์-คณิต 

 8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    

1331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.00 วิทย์-คณิต 

1332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 
20 2.00 วิทย์-คณิต 

1333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 2.00 วิทย์-คณิต 

1334 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด 20 2.00 วิทย์-คณิต 

 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์    

1335 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 2.00 วิทย ์– คณิต 
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รหัส / 

สาขาวิชา 
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนรับ 

GPA 

5 ภาคเรียน 

(ขั้นต่ํา) 

แผนการเรียน 

 10. คณะศิลปศาสตร์    

1336 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1337 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์    

1338 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

1339 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 40 2.00 ทุกแผนการเรียน 

 12. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

1340 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 2.00 วิทย์-คณิต 

1341 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60 2.00 วิทย์-คณิต 

 

 
 

 


