
ปฏิทิน 

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2561 

   

 

ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ 1/ 

ภาคการศึกษาต้น 

ภาคการศึกษาที่ 2/ 

ภาคการศึกษา

ปลาย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

1 การสมัคร  

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th > 

สมัครเข้าศกึษา ระดับบัณฑิตศกึษา คลิกที่นี่ > 

สั่งพิมพเ์อกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผูส้มัคร 

ตามที่ก าหนดไว้  
บัดนี ้– 11 

พ.ค. 61 

12 พ.ค. – 13 

ก.ค. 61 

 

14 ก.ค. – 31  ต.ค. 

61 

 

 

 

2 ช าระค่าสมัครจ านวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (7-11) 

หรอื กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 ยืน่ใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย       

ที่ประสงค์เข้าศกึษา  

4 คณะ/วิทยาลยัส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐาน

การสมัครให้กองบริการการศึกษา 

16 พ.ค. 61 16 ก.ค. 61 5 พ.ย. 61 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศกึษา 25 พ.ค. 61 20 ก.ค. 61 12 พ.ย. 61 

6 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม่  

ผา่นเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 

1 – 3 ส.ค. 61 12 - 16 พ.ย. 61 

7 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา  

4 ส.ค. 61 จะแจง้ให้ทราบ

ภายหลัง 

8 เปิดภาคการศกึษา 

     8.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา  

ภาคปกติ 

14 ส.ค. 61 จะแจง้ให้ทราบ

ภายหลัง 

      8.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท  

แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) 

18 ส.ค. 61 จะแจง้ให้ทราบ

ภายหลัง 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 

 

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


 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑติศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ระดับปริญญาเอก 

    1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จ านวน

รับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3101 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แบบ 1.1 5 82,500 

3102 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3103 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

3104 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.2 5 50,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3105 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 50,000 

3106 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 3 50,000 

คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

3107 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 50,000 

3108 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

3109 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 1.1 5 50,000 

3110 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 10 50,000 

3111 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 50,000 

3112 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จ านวน

รับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต 

3113 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 1.1 3 50,000 

3114 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 2.1 10 50,000 

3115 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 5 70,000 

3116 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 5 70,000 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3117 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 10 50,000 

3118 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 
แบบ 1.1 10 50,000 

3119 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 
แบบ 2.1 10 50,000 

 หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัย

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

                2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต   

แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 

           แบบ 1.1 ผูเ้ข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หนว่ยกิต  

2.2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  

และก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

                      แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

36 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                      แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

 

 

 

/3) คุณสมบัติ... 
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3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

                         3.1.1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก      

หรอืปริญญาโท หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  

                      3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระท าโดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

                      3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา 

                      3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา     

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

                         3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขา 

การโรงแรม หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

1.1.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา

เพื่อการท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

1.2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขา             

การโรงแรม หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

1.2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรอืหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 3 เรื่อง  

1.2.2) เป็นอาจารย์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา

เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

2) แบบ 2.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม 

หรอืสาขาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 หรอื แผน ข 

2.1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

2.2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

2.3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา

เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี   

 

/3.2.2) หลักสูตร... 
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3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 2.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด  สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใหก้ารรับรอง 

3.2.4) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรอืสาขาวิชาอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาต่างๆ  

ภาษาศาสตร์ หรอืภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศกึษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาต)ิ 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.50 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

อย่างนอ้ย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์ กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่าง

งานวิจัยต้องมคีวามยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเองโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น

ผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลอื 

1.6) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาต่างๆ  

ภาษาศาสตร์ หรอืภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาต)ิ 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.50 

/2.3) เป็นผู้... 
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2.3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเองโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

2.4) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

3.2.6) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์

หรอืภาษาอังกฤษศกึษา แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี) 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับ        

การตพีิมพ์แล้วอย่างนอ้ย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณ์ กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้   

และโครงร่างงานวิจัยต้องมคีวามยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเองโดยที่อาจารย์ที ่ปรึกษา

เป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

1.6) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา       

(รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด)ี 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 

2.3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเองโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้  

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

2.4) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

3.2.7) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ทีก่ระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3.2.8) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

/3.2.10) หลักสูตร... 
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3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด

เทคโนโลย ี

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ระดับปรญิญาโท 

    1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

3201 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

3202 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3203 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ข 10 20,000 

3204 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 15 20,000 

3205 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

3206 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 20,000 

3207 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

3208 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมัยใหม ่
แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3209 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมัยใหม ่
แผน ข 20 25,000 

3210 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3211 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ข 20 25,000 

3212 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

20 25,000 

คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

3213 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3214 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 25 20,000 

     

     

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

3215 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3216 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

3217 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 20,000 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

3218 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 20 20,000 

3219 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 30 20,000 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

3220 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 20 25,000 

3221 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แผน ข 20 20,000 

3222 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

20 20,000 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

3223 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

3224 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3225 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

3226 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 6 25,000 

3227 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3228 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

3229 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

3230 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

3231 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3232 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 15,000 

3233 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

3234 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3235 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3236 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3237 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 15,000 

วิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

3238 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3239 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

3240 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 45 20,000 

3241 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

60 20,000 

3242 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก1 5 35,000 

3243 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 5 35,000 

3244 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 30 30,000 

3245 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

25 30,000 

วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3246 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3247 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

3248 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 

แผน ก แบบ ก1 10 
20,000 

3249 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 

แผน ก แบบ ก2 10 
20,000 

3250 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกรดิ

เทคโนโลยี 

แผน ข 10 
25,000 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

3251 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม แผน ก แบบ ก1 10 25,000 

3252 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

3253 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม แผน ข 
(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 

15 25,000 

 

/รหัสสาขา... 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิไ์ม่จัดการเรยีนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศกึษาเป็น 2 แผน คอื 

               2.1) แผน ก เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวทิยานิพนธ์ ดังนี้ 

2.1.1) แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

มหาวิทยาลั ยอาจก าหนดให้ เ รี ยนรายวิ ชา เพิ่ ม เติ ม  หรื อท ากิ จกรรม 

ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.1.2) แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 

แตต่้องมีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1.1)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา      

ทีก่ระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด   

อันได้กระท าโดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานอย่างนอ้ย 2 ปี 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

/3.2.2) หลักสูตร... 
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3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานอย่างนอ้ย 2 ปี 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  

1) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึน้ไป 

2) แผน ข 

เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึน้ไป 

3.2.7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกีย่วข้อง  

3.2.8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาสังคม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกีย่วข้อง  
/3.2.9) หลักสูตร... 



11 

 
3.2.9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

การท างานที่เกีย่วข้อง  

3.2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา        

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  

3.2.11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ      

ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์การท างาน หรือวิจัยด้านชีววิทยา

หลังส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(2) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาให้สมัคร 

และเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

3.2.12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรใีนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรใีนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 

2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง นับถึงวันสมัคร 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

 

 
/3.2.15) หลักสูตร... 
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3.2.15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ                 

ที่เกี่ยวข้อง  

3.2.16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

(3) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

2) แผน ก แบบ ก2 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

3.2.17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แผน ก แบบ ก1 

( 1 )  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย

1 บทความ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็ นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดั บปริญญาตรี  ในสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ                      

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขา     

วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.18) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2.19) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2.20) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
/3.2.21) หลักสูตร... 
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3.2.21) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 

และสมาร์ตกรดิเทคโนโลยี 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา 

    เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

4. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 4.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยผู้สมัคร

จะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัคร

ตามที่ก าหนดไว้  

4.2  สั่งพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระค่าสมัคร 1 ,000 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่

มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 

3 วันท าการ  

4.3  ผู้สมัครส่ง เอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา) ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

56000 ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผูป้ระสานงาน นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3247 

   โทรสาร 054-466716 

   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.upagri.com 

2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ผูป้ระสานงาน นายวราพงษ์  คล่องแคล่ว 

   เบอร์โทรศัพท์ 095-6927888 ,054-466-666 ต่อ 2324 

   E-mail : ict.UPadmission@gmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.ict.up.ac.th 
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3) คณะแพทยศาสตร์ 

   ผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.สมคิด  จูหวา้ 

   เบอร์โทรศัพท์ 081-6757359 

   โทรสาร 054-466-698 

   E-mail : sjuwa@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.medicine.up.ac.th 

4) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.1) ผูป้ระสานงาน นางจุฑาทิพ  พงษ์ประภาส 

   เบอร์โทรศัพท์ 080-4938683 , 054-466666 ต่อ 1304 

   โทรสาร 054-466708 

   E-mail : somkeang45@hotmail.com 

4.2) ผูป้ระสานงาน นางสาวรัตติกาล  ค้าสม 

   เบอร์โทรศัพท์ 087-1812087, 054-466666 ต่อ 1303 

   โทรสาร 054-466708 

   E-mail : nu_hot@hotmail.com   

   เว็บไซต์คณะ www.spss.up.ac.th 

  5) คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

5.1) ผูป้ระสานงาน นางสาวนิตยาภรณ ์ วรรณมณี 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466692 ต่อ 1514 

   โทรสาร 054-466692 

   E-mail :misup_phayao@hotmail.com 

5.2) ผูป้ระสานงาน นางสาวศรัญญา  ค ามี 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466692 ต่อ 1514 

   โทรสาร 054-466692 

   E-mail : to_heyyou@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.mis.up.ac.th 

  6) คณะวทิยาศาสตร ์

6.1) ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน ์ แซ่จ๋าว 

 เบอร์โทรศัพท์  082-8967227 ,054-466-666 ต่อ 1715 

 โทรสาร 054-466-664 

 E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 
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6.2) ผู้ประสานงาน นายเวทิน  เกษรพรม 

   เบอร์โทรศัพท์ 083-5785824 , 054-466-666 ต่อ 1715 

   โทรสาร 054-466-664 

   E-mail : wetin.ka@up.ac.th 

   เว็บไซต์คณะ www.science.up.ac.th 

  7) คณะวศิวกรรมศาสตร ์

   ผูป้ระสานงาน นายกิตต ิ ไพเจริญ 

   เบอร์โทรศัพท์ 081-8826713 ,054-466-666 ต่อ 3807 

   โทรสาร 054-466-662 

   E-mail :kit.tipi@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.eng.up.ac.th 

  8) คณะศลิปศาสตร ์

   ผูป้ระสานงาน นางสาวชุตมิา  ปัญญาวงศ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  098-7460419 ,054-466-666 ต่อ 1681 

   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.libarts.up.ac.th 

  9) วิทยาลัยการศกึษา 

9.1) ผู้ประสานงาน ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

   เบอร์โทรศัพท์  084-8088714 

   โทรสาร 054-466-691 

   E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com 

9.2) ผูป้ระสานงาน นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  081-9606587  

   โทรสาร 054-466-691 

   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 

   เว็บไซต์วิทยาลัย www.cce.up.ac.th 

  10) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   ผูป้ระสานงาน นายนพดล  มั่นที่สุด 

   เบอร์โทรศัพท์ 080-7909178 ,054-466-666 ต่อ 3394 

   E-mail : kateamz_7@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.seen.up.ac.th 

/4.4 คณะ... 
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4.4 คณะ/วิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ให้งานรับเข้าศึกษา

กองบริการการศึกษาเพื่อด าเนินการประกาศผลต่อไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที      

ทั้งนี ้การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

    5.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว-ด า)  

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

5.2 ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จ านวน 1  ฉบับ  

5.2.1  ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใชส้ าเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ 

5.2.2  ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี  (บางสาขาวิชา)  

ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย และใบแสดงผลการเรียนใน

ระดับปริญญาตรีที่ศกึษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย 

    5.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 1 ฉบับ 

    5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)  

จ านวน 1  ฉบับ 

    5.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1  ฉบับ 

5.6 ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

     หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้   

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรอืปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้

ผูส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
  

6. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา  

 (ครั้งที่ 1) (ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น) ตั้งแตบ่ัดนี ้- วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 (ครั้งที่ 2) (ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น) วันที่ 12 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2561 

 (ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) วันที่ 14 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561 

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  

 (ครั้งที่ 1) (ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

(ครั้งที่ 2) (ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

(ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
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8. บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th  

 (ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น) วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 

 (ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) วันที่ 12 - 16 พ.ย. 61 

9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ทดสอบควมรู้ภาษาอังกฤษ ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา  

 (ภาคการศกึษาต้น/ภาคการศกึษาที่ 1/2561) วันที่ 4 สิงหาคม 2561 

(ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) จะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

10. วันเปิดภาคการศึกษา  

10.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

  (ภาคการศกึษาต้น/ภาคการศกึษาที่ 1/2561) วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

(ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

10.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– อาทิตย์) 

  (ภาคการศกึษาต้น/ภาคการศกึษาที่ 1/2561) วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

(ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2561 
     

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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