
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562 (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2) 
------------------------------------------ 

  ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1“1. ระดับปรญิญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จํานวน

รับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2701 สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม แบบ 1.1 10 82,500 

2702 สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

คณะวทิยาศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2703 สาขาวิชาวทิยาศาสตรประยุกต แบบ 2.1 5 50,000 

2704 สาขาวิชาวทิยาศาสตรประยุกต แบบ 2.2 5 50,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2705 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แบบ 1.1 3 50,000 

2706 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แบบ 2.1 3 50,000 

คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

2707 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 50,000 

2708 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

2709 สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต แบบ 1.1 5 50,000 

     
/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จํานวน

รับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะศิลปศาสตร (ตอ) 

หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

2710 สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต แบบ 2.1 5 50,000 

2711 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 50,000 

2712 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

วทิยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

2713 สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา แบบ 1.1 5 50,000 

2714 สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา แบบ 2.1 15 50,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2715 สาขาวชิาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม แบบ 2.1 5 50,000 

คณะวทิยาศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2716 สาขาวิชาคณติศาสตร แบบ 2.1 5 30,000 

2717 สาขาวิชาคณติศาสตร แบบ 2.2 5 30,000 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรยีนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

2.1) แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต   

แตจะตองมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด คอื 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  

48 หนวยกติ  

2.2)  แบบ 2  เปนแผนการศึกษาที่ เนนการวิ จัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง  

และกอใหเกดิความกาวหนาทางวชิาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวชิาเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

36 หนวยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

/แบบ 2.2... 
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แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกติ และศกึษางานรายวชิาอกีไมนอยกวา 24 หนวยกติ 

3) คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

3.1) คุณสมบัตท่ัิวไป 

3.1.1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก       

หรอืปรญิญาโท หรอืเทยีบเทาจากสถาบันอุดมศกึษาที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

3.1.2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันไดกระทําโดยความประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

3.1.3) ไมเคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษา 

3.1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา    
2“3.2) คุณสมบัตเิฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม  

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา 

การโรงแรม หรอืสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกฬีาเพื่อการทองเที่ยว อยางนอย 1 เรื่อง 

1.1.2 ) เปนอาจารยสอนสาขาวิชาการทองเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการทองเที่ยว หรอืบรหิารธุรกจิ อยางนอย 3 ป 

1.2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา             

การโรงแรม หรือสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แผน ข 

1.2.1) เปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกฬีาเพื่อการทองเที่ยว อยางนอย 3 เรื่อง  

1.2.2) เปนอาจารยสอนสาขาวิชาการทองเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการทองเที่ยว หรอืบรหิารธุรกจิ อยางนอย 3 ป 

2) แบบ 2.1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา 

การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2  

หรอื แผน ข 

2.1) เคยเปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกฬีาเพื่อการทองเที่ยว อยางนอย 1 เรื่อง 

2 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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2.2) เคยเปนนักวิจัยรวมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หรือกีฬา 

เพื่อการทองเที่ยว อยางนอย 2 เรื่อง 

2.3) เคยมีประสบการณสอนในสาขาวิชาการทองเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการทองเที่ยว หรอืบรหิารธุรกจิ อยางนอย 1 ป   

3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรประยุกต 

1) แบบ 2.1 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทยีบเทาจากสถาบันอุดมศกึษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทา

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยตองสําเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรใีนระดับดีมาก 

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา 

ว ิศวกรรมอ ิเ ล ็กทรอน ิกส  สาขาว ิช าว ิศวกรรมระบบควบค ุมและ เครื ่อ งม ือว ัด  สาขาว ิช า 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีคุณวุฒิเทียบเทา จากสถาบันที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนใหการรับรอง 

3.2.4) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

1.2) ตองมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ไมนอยกวา  

2 เรื่อง ทัง้นี้ ไมรวมวทิยานพินธ และผลงานที่ดัดแปลงจากวทิยานพินธ 

1.3) มโีครงรางวทิยานพินธหรอืหัวขอสําหรับใชเปนแนวทางในการทําวทิยานพินธ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

2.2) มหัีวขอหรอืแนวทางในการทําวทิยานพินธ 

 

 

 

/3.2.5) หลักสูตร... 
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3.2.5) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตรประยุกต 

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบทําวทิยานพินธ (รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาชาวตางชาต)ิ 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมตํ่ากวา 3.25 

1.3) มบีทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีไ่ดรับการตพีมิพแลวอยางนอย 1 บทความ 

ภายใน 5 ปยอนหลัง ตามเกณฑ กพอ. 

1.4) สามารถสงโครงรางงานวิจัยที่คาดวาจะพัฒนาเปนดุษฎีนิพนธได และโครงราง

งานวจัิยตองมคีวามยาวประมาณ 8-10 หนา (สงไดตลอดทัง้ป) 

1.5) เปนผูมคีวามพรอมในการศกึษาดวยตนเอง โดยมอีาจารยทีป่รกึษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

1.6) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

2) แบบ 2.1 

2.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางชาติ) หรือสาขาอื่น ๆ ที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมตํ่ากวา 3.25 

2.3) เปนผูมคีวามพรอมในการศกึษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรกึษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

2.4) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

3.2.6) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบทําวทิยานพินธ (รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาชาวตางชาต)ิ 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมต่ํากวา 3.25 หรอืเทยีบเทา 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ไดรับการตีพิมพแลว

อยางนอย 1 บทความ ภายใน 5 ปยอนหลัง ตามเกณ กพอ. 

1.4) สามารถสงโครงรางงานวิจัยที่คาดวาจะพัฒนาเปนดุษฎีนิพนธได และโครงรางงานวิจัย

ตองมีความยาวประมาณ 8-10 หนา (สงไดตลอดทัง้ป) 

/1.5) เปนผู... 
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1.5) เปนผูมคีวามพรอมในการศกึษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรกึษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

1.6) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

2) แบบ 2.1 

2.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาชาวตางชาต)ิ 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมต่ํากวา 3.25 หรอืเทยีบเทา 

2.3) เปนผูมีความพรอมในการศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

2.4) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

3.2.7) หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

3.2.8) หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2. ระดับ... 
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3“2. ระดับปรญิญาโท 

1) หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับเขาศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2801 สาขาวิชาวทิยาศาสตรการเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

2802 สาขาวิชาวทิยาศาสตรการเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2803 สาขาวิชาวทิยาศาสตรการเกษตร แผน ข 20 20,000 

2804 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ แผน ก แบบ ก1 15 20,000 

2805 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

2806 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ แผน ข 30 20,000 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2807 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม 

แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2808 
สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม 
แผน ข 20 

20,000 

2809 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2810 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2811 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ข 20 20,000 

2812 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
20 

20,000 

คณะนิติศาสตร 

หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ 

2813 หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2814 หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2815 หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 20 20,000 

2816 หลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
20 20,000 

     

     /รหัสสาขา... 

3 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะแพทยศาสตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

2817 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2818 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 20 20,000 

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

2819 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2820 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

2821 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 20,000 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 

2822 หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 5 45,000 

2823 หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ แผน ข 15 30,000 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

2824 สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

2825 สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม แผน ข 10 20,000 

2826 สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม 
แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
10 

20,000 

คณะวทิยาศาสตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  

2827 สาขาวิชาคณติศาสตร แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

2828 สาขาวิชาชีววทิยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

2829 สาขาวิชาชีววทิยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

2830 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

2831 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

2832 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

2833 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะศิลปศาสตร  

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

2834 สาขาวิชาภาษาไทย  แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2835 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2836 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 15,000 

2837 สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2838 สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

2839 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2840 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2841 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 15,000 

วทิยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

2842 สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2843 สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา แผน ข 60 20,000 

2844 สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
45 

20,000 

2845 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 5 35,000 

2846 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 15 30,000 

2847 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
15 

30,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2848 สาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 
2849 สาขาวิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

2850 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 
2851 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 
2852 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ข 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 

15 25,000 

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2853 สาขาวิชาสัตวศาสตร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2854 สาขาวิชาสัตวศาสตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

2855 สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ แผน ก แบบ ก2 10 35,000 
 

 

หมายเหตุ : 1. สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรยีนการสอน 

2. สําหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 

หากมจํีานวนผูสมัคร นอยกวา 16 คน มหาวทิยาลัยพะเยาขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรยีนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปรญิญาโท แบงการศกึษาเปน 2 แผน คอื 

2.1) แผน ก เปนแผนการศกึษาที่เนนการวจัิย โดยมกีารทําวทิยานพินธ ดังนี้ 

2.1.1) แบบ ก1 ทําเฉพาะวทิยานพินธ ซึ่งมคีาเทยีบไดไมนอยกวา 36 หนวยกติ โดยมหาวทิยาลัย

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

2.1.2) แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีก 

ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

2.2)  แผน ข  เปนแผนการศึกษาที่ เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ  

แตตองมกีารศกึษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา 3 หนวยกติ และไมเกนิ 6 หนวยกติ 

3) คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

3.1) คุณสมบัตท่ัิวไป 

3.1.1)  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา      

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

3.1.2) ไมเคยตองโทษตามคําพพิากษาของศาลถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณคีวามผิดอันไดกระทํา

โดยความประมาทหรอืความผิดอันเปนลหุโทษ 

3.1.3) ไมเคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษาใด 

3.1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

/3.2) คุณสมบัต.ิ.. 
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4“3.2) คุณสมบัตเิฉพาะ  

3.2.1) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเกษตร      

1) แผน ก แบบ ก1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีประสบการณการทํางาน

อยางนอย 2 ป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3.2.2) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ      

1) แผน ก แบบ ก1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีประสบการณการทํางาน

อยางนอย 2 ป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3.2.3) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3.2.4) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3.2.5) หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 

เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติ  

 

 
/3.2.6) หลักสูตร... 

4 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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3.2.6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

1) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 

2) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 

3.2.7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ  

3.2.8) หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ  

3.2.9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ  

3.2.10) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง  

3.2.11) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น  

ที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 และมีประสบการณการทํางาน หรือวิจัยดานชีววิทยา 

หลังสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีไมนอยกวา 1 ป 

(2) ผูที่มีคุณสมบัติไมตรงกับที่กลาวไวใน ขอ 1) อาจไดรับพิจารณาใหสมัคร 

และเขาศึกษาตอได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาชีววทิยา 

 

 

 

 

/2) แผน ก... 
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2) แผน ก แบบ ก2 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น 

ที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย 

ของระดับปริญญาตรี ซึ่งคาดวาเมื่อสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น แลวไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไมต่ํากวา 2.50 

(2) ผูที่มีคุณสมบัติไมตรงกับที่กลาวไวใน ขอ 1) อาจไดรับพิจารณาใหสมัคร 

และเขาศึกษาตอได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาชีววทิยา 

3.2.12) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

(2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชา 

ครุศาสตรเครื่องกล และคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีในสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

3.2.13) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา  

2 ป ในสายงานที่เกี่ยวของ นับถงึวันสมัคร 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟา หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

3.2.14) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

เปน ผูสํ า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่มีคุณวุฒิเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนใหการรับรอง 

3.2.15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

/(2) ตองมี... 
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(2) ตองมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการไมนอยกวา 

1 เรื่อง 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

3.2.16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตรประยุกต 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี ในสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพแลวอยางนอย 1 บทความ  

ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ป ยอนหลังตามเกณฑ กพอ. 

(3) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  

2) แผน ก แบบ ก2 

(1) เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

(2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  

3.2.17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพมิพแลวอยางนอย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ป ยอนหลังตามเกณฑ กพอ. 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ 

3.2.18) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

 

 

/3.2.19) หลักสูตร... 

 

 



15 

 

3.2.19) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

เปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

3.2.20) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

3.2.21) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

1) แผน ก แบบ ก1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางดานสิ่งแวดลอม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีประสบการณการทํางาน 

ดานสิ่งแวดลอม อยางนอย 3 ปขึ้นไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ หรอืสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

3.2.22) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เกี่ยวของ 

3.2.23) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการพยาบาลรับรอง 

(2) มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งเปนปจจุบัน 

(3) กรณีไมมีสัญชาติไทย ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร หรอืเทยีบเทา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรอืองคกร

ที่รับผิดชอบในประเทศของผูสมัคร  

(4)  กรณีที่ประเทศของผูสมัครไมมีระบบการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล ผูสมัครตองมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผูสมัคร หรือรับรองโดยหนวยงานกํากับ

การดูแลวชิาชีพการพยาบาล 

 

/3. เกณฑการสอบ... 
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3. เกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

4. การรับสมัครและการคัดเลอืกเขาศึกษา 

4.1 สมัครผานทางเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดน้ีถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  

โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมทั้ง 

ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว  

4.2  สั่งพิมพใบชําระเงินพรอมชําระคาสมัคร 1,000 บาท ผานเคานเตอรเซอรวิส ภายในวันที่

มหาวิทยาลัยระบุไว ท้ังน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคาสมัครแลว 

3 วันทําการ  
5“4.3 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย 

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงคจะเขาศึกษา) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

56000 ตั้งแตบัดน้ีถึงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี้ สามารถตดิตอสอบถามผูประสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผูประสานงาน นางกรวกิา  ดวงปญญารัตน 

   เบอรโทรศัพท 054-466666 ตอ 3247 

   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.upagri.com 

2) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

   ผูประสานงาน นายวราพงษ  คลองแคลว 

   เบอรโทรศัพท 095-6927888 ,054-466-666 ตอ 2324 

   E-mail : ict.UPadmission@gmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.ict.up.ac.th 

3) คณะนติศิาสตร 

   ผูประสานงาน นายทรงพันธ อนุพันธ 

   เบอรโทรศัพท 054-466-666 ตอ 1619 

   E-mail : songpana@gmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.law.up.ac.th 

 

 

 /4) คณะ... 

5 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
http://www.upagri.com/
http://www.upagri.com/
mailto:ict.UPadmission@gmail.com
mailto:ict.UPadmission@gmail.com
http://www.ict.up.ac.th/
http://www.ict.up.ac.th/
http://www.law.up.ac.th/
http://www.law.up.ac.th/
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4) คณะแพทยศาสตร 

   ผูประสานงาน ดร.บุญลอื ฉมิบานไร 

   เบอรโทรศัพท 081-9117330 

   โทรสาร 054-466-698 

   E-mail : boonluechim@gmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.medicine.up.ac.th 

5) คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  

 ผูประสานงาน นางจุฑาทพิ  พงษประภาส 

   เบอรโทรศัพท 080-4938683 , 054-466666 ตอ 1318 

   โทรสาร 054-466708 

   E-mail : somkeang45@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.spss.up.ac.th 

  6) คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

ผูประสานงาน นางสาวนติยาภรณ  วรรณมณี 

   เบอรโทรศัพท 054-466-692 ตอ 1514  

โทรสาร 054-466692 

E-mail :misup_phayao@hotmail.com 

  7) คณะวิทยาศาสตร 

7.1) ผูประสานงาน นางสาวสุดารัตน  แซจาว 

 เบอรโทรศัพท  082-8967227 ,054-466-666 ตอ 1715 

 โทรสาร 054-466-664 

 E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 

7.2) ผูประสานงาน นายเวทนิ  เกษรพรม 

   เบอรโทรศัพท 083-5785824 , 054-466-666 ตอ 1715 

   โทรสาร 054-466-664 

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

   เว็บไซตคณะ www.science.up.ac.th 

 

 

 

 

 

/8) คณะ... 

mailto:boonluechim@gmail.com
mailto:boonluechim@gmail.com
http://www.medicine.up.ac.th/
http://www.medicine.up.ac.th/
http://www.spss.up.ac.th/
http://www.spss.up.ac.th/
mailto:sjuwa@hotmail.com
mailto:sjuwa@hotmail.com
http://www.science.up.ac.th/
http://www.science.up.ac.th/
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  8) คณะวิศวกรรมศาสตร 

   ผูประสานงาน นายกติต ิ ไพเจรญิ 

   เบอรโทรศัพท 081-8826713 ,054-466-666 ตอ 3807 

   โทรสาร 054-466-662 

   E-mail :kit.tipi@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.eng.up.ac.th 

  9) คณะศลิปศาสตร 

   ผูประสานงาน นางสาวชุตมิา  ปญญาวงศ 

   เบอรโทรศัพท  098-7460419 ,054-466-666 ตอ 1681 

   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.libarts.up.ac.th 

  10) วทิยาลัยการศกึษา 

10.1) ผูประสานงาน ผศ.ดร.ธดิาวัลย  อุนกอง 

   เบอรโทรศัพท  084-8088714 

   E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com 

10.2) ผูประสานงาน นางสรญา  จรัสโสภาสทิธิ ์

   เบอรโทรศัพท  081-9606587 ,054-466-666 ตอ 1375 

   โทรสาร 054-466-691  

   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 

   เว็บไซตวทิยาลัย www.cce.up.ac.th 

  11) วทิยาลยัพลังงานและสิง่แวดลอม 

   ผูประสานงาน นางสาวปรฉิัตร เรอืนแกว 

   เบอรโทรศัพท 084-9187608 ,054-466-666 ตอ 3394 

   E-mail : parichat.ru@up.ac.th 

   เว็บไซตคณะ www.seen.up.ac.th 

  12) คณะพยาบาลศาสตร 

   ผูประสานงาน นางสาวพรรณสุกติต ทาทอง 

   เบอรโทรศัพท 086 1189 331 , 054 -466666 ตอ 3257 

   E-mail : kk_june49@hotmail.co.th 

   เว็บไซตคณะ http://www.nurse.up.ac.th/ 

/4.4 คณะ/วิทยาลัย... 

http://www.libarts.up.ac.th/
http://www.libarts.up.ac.th/
mailto:sjuwa@hotmail.com
mailto:sjuwa@hotmail.com
mailto:sjuwa@hotmail.com
mailto:sjuwa@hotmail.com
http://www.cce.up.ac.th/
http://www.cce.up.ac.th/
http://www.seen.up.ac.th/
http://www.seen.up.ac.th/
http://www.nurse.up.ac.th/?fbclid=IwAR15MOWqD7cM_WlIJRxv0IfqGKS2BlEwjfnN1chwTasfP1kn1z08_YxN-08
http://www.nurse.up.ac.th/?fbclid=IwAR15MOWqD7cM_WlIJRxv0IfqGKS2BlEwjfnN1chwTasfP1kn1z08_YxN-08


19 

 

4.4 คณะ/วิทยาลัยสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ใหงานรับเขาศึกษา

กองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการประกาศผลตอไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผูสมัครไมเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย จะถูกตัดสทิธิ์การคัดเลอืกทันที      

ทัง้นี้ การตัดสนิผลการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยพะเยาใหถอืเปนที่สิ้นสุด 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

5.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพจากเว็บไซต www.admission.up.ac.th และติดรูปถายหนาตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา)  

ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกนิ 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

5.2 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒ ิจํานวน 1  ฉบับ  

5.2.1  สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศกึษาแลว ใหใชสําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒ ิ

5.2.2 สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ใหใชใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทาย และใบแสดงผลการเรียน 

ในระดับปรญิญาตรทีี่ศกึษาถงึกอนภาคเรยีนสุดทาย 

5.3 สําเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ 

5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ทั้งดานหนาและดานหลัง) 

จํานวน 1  ฉบับ 

5.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถาม)ี จํานวน 1  ฉบับ 

5.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนสิติ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 (ถาม)ี จํานวน 1 ฉบับ 

หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบวา ขอความที่ไดแจงไว   

ในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอมผูสมัครจะถูกเพิกถอนสทิธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้

ผูสมัครยังอาจถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดวย  

6. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงคเขาศึกษา  

บัดนี้ - วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

7. ประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ 

วันที่ 5 มถิุนายน 62  

8. ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ 

วันที่ 8 มถิุนายน 62  

9. ประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลอืกและมสีทิธิ์เขาศึกษา  

วันที่ 10 มถิุนายน 62 

/10. ชําระ... 
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10. ชําระคาธรรมเนียมยนืยันสทิธิ์ (คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาตน) 

วันที่ 24 มถิุนายน – 1 กรกฎาคม 62 

11. บันทึกระเบยีนประวัตนิิสติใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th  

วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 62 

12. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนนิสติใหม และปฐมนิเทศนิสติใหม  

วันที่ 6 กรกฎาคม 62 

13. เปดภาคการศึกษา  

13.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกต ิ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

13.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ (เรยีนเฉพาะวันเสาร – อาทติย) 

จะแจงใหทราบภายหลัง 

ประกาศ  ณ  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

  

 

 

(ดร.ชลธดิา เทพหินลัพ) 

รองอธกิารบดฝีายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏบิัติการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

 

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

