
 

ปฏิทิน  

การรบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
   

ลําดบัที ่ กิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ 2/ 

ภาคการศึกษาปลาย 

1 

การสมัคร  

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  

สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกท่ีน่ี  

ส่ังพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมท้ังติดรูปผู้สมัครตามท่ีกําหนดไว ้

บัดนี้ – 30 ก.ย. 63 

2 ชําระค่าสมัครจํานวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือ กองคลัง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ท่ีประสงค์เข้าศึกษา 

-  สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ท่ีมีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ

แรกเข้าตามเกณฑ์ให้ย่ืนหลักฐานประกอบพร้อมใบสมัคร กรณีท่ียังไม่มีผลการ

สอบดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.0 5446 6666 ต่อ 1682 

4 คณะ/วิทยาลัยส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

การสมัครให้กองบริการการศึกษา 
7 ต.ค. 63 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 ต.ค. 63 

6 บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 14 - 18 ต.ค.63 

7 รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  14 - 18 ต.ค.63 

8 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 19 - 22 ต.ค.63 

9 เปิดภาคการศึกษา 

    9.1 หลักสูตรท่ีจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 
26 ต.ค. 63 

    9.2 หลักสูตรท่ีจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข  

(เรียนเฉพาะวนัเสาร ์– วันอาทิตย์) 
31 ต.ค. 63 

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

โทรศัพท ์0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 



 

ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 

เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2563 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสตูร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศึกษา 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

4401 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม แบบ 1.1 5 50,000 

คณะแพทยศาสตร์ 

4402 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1 5 50,000 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

4403 สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 10 82,500 

4404 สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

คณะวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

4405 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 5 30,000 

4406 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.2 5 30,000 

4407 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

4408 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2 5 50,000 

     

     

รหัสสาขาวิชา... 
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หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัย 

เพ่ือพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดยไม่นับหน่วยกิต   

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

48 หน่วยกิต  

2.2) แบบ  2  เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ มี คุณภาพสูง  

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1) คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ มีผลการเรียนดีมาก       

หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

4409 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 50,000 

คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

4410 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5   50,000 

4411 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

4412 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ แบบ 1.1 5 50,000 

4413 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ แบบ 2.1 5 50,000 

4414 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

3.1.2) ไม่เคย... 
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3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันได้กระทําโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา 

3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า 3.25 

3) มีประสบการณ์ในการทํางานสาธารณสุข หรือสาขาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

หลังจากจบปริญญาโทอย่างน้อย 1 ป ี

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชา 

การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง 

1.1.2) เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ป ี

1.2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือสาขาวิชา             

การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

1.2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง  

1.2.2) เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ป ี

 

 

2) แบบ 2.1... 
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2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

 หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข 

2.2) เคยเป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.3) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2.4) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาการท่องเท่ียว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ป ี 

3.2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

1) แบบ 2.1      

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

1) แบบ 2.1 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง 

 

 

3.2.7) หลักสูตร... 
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3.2.7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากอุดมศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2) ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมวิทยานิพนธ์ และผลงานที่ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ 

1.3) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อสําหรับใช้เป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ 

2) แบบ 2.1 

 2.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากอุดมศึกษาที่สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2) มีหัวข้อหรือแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ 

3.2.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 1.1 

    1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบทําวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ) 

1.2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์ กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่าง

งานวิจัยต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หน้า (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนํา

และช่วยเหลือ 

1.6) สามารถทํางานภายใต้ความกดดัน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2) แบบ 2.1 

    2.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ)  

2.2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

2.3) เปน็ผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนํา

และช่วยเหลือ 

2.4) สามารถ... 
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2.4) สามารถทํางานภายใต้ความกดดัน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ) 

    2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

    3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนํา

และช่วยเหลือ 

    4) สามารถทํางานภายใต้ความกดดัน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4) เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

   นิสิตระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

        1.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษาจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 หรือ 

        1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL IBT

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 45 หรือ 

        1.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 4.0  

       2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

        2.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษาจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 หรือ 

        2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่าํกว่า 500 หรือมีผลการสอบ TOEFL IBT

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 61 หรือ 

        2.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 5.0 

2. ระดับปริญญาโท 

   1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

4501 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ตอ่) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

4502 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

4503 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

4504 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

4505 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 5 20,000 

4506 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

4507 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

4508 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ข 5 20,000 

4509 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก1 15 20,000 

4510 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

4511 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ข 15 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

4512 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ แผน ก แบบ ก2 10 35,000

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

4513 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 20,000

4514 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 20,000

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

4515 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 25,000

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

4516 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

คณะวิทยาศาสตร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

4517 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

4518 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

4519 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสตูร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

4520 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

4521 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

4522 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

4523 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

4524 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

4525 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 15 15,000 

4526 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

4527 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

4528 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

4529 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

4530 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 15,000 
 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

2.1.1) แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัย

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.1.2) แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีก 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2) แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์   

แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 

 

 

3) คุณสมบติั... 
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3) คุณสมบัติของผูส้มัคร  

3.1) คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา      

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทาํ

โดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์

ทํางานอย่างน้อย 2 ป ี

  2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์

ทํางานอย่างน้อย 2 ป ี

  2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

  3) แผน ข 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์

ทํางานอย่างน้อย 2 ป ี

 

2) แผน ก... 
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  2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

  3) แผน ข 

        เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

     เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การทํางานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการพยาบาลรับรอง  

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซ่ึงเป็นปัจจุบัน 

3) กรณีไม่มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ 

หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร  

4) กรณีที่ประเทศผู้สมัครไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกํากับการดูแล

วิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 

5) มีประสบการณ์การทํางานด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ป ี

6) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ป ีได้แก่ 

     6.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศูนย์ภาษา

จัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 หรือ 

     6.2) มีผลการสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 450 หรือมีผลการสอบ 

Computer based TOEFL ไ ด้ ค ะ แ น น ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า  133 ห รื อ มี ผ ล ก า ร ส อบ  Internet based TOEFL 

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 45 หรือ 

     6.3) ผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 4.0 

     6.4) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ข้อ 6.2 

หรือ 6.3 จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

7) คุณสมบัติอื่นนอกจากน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

3.2.6) หลักสูตร... 
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3.2.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1) แผน ก แบบ ก1 

   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป มีประสบการณ์การทํางาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2.7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านส่ิงแวดล้อม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป 

มีประสบการณ์การทํางานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป 

3.2.8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

          เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การ

ทํางานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2.11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) แผน ก แบบ ก1 

    1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรอง  

        1 . 2 )  เป็ น ผู้ มีประสบการณ์การ ทํางาน  ที่ เ กี่ ย ว ข้องกับ วิศวกรรมศาสตร์   

หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

   2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์

หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมให้การรับรอง หรือเทียบเท่า 

3.2.12) หลักสูตร... 
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3.2.12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

       เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล หรือคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2.13) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  1) แผน ก แบบ ก1 

  1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  1.2) ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  3) แผน ข 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.2.14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

  1) แผน ก แบบ ก1 

  1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  1.2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ  

ภายใน 5 ป ีย้อนหลังตามเกณฑ์ กพอ. 

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3.2.15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  1) แผน ก แบบ ก1 

  1.1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  1.2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ป ีย้อนหลังตามเกณฑ์ กพอ. 

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

3) แผน ข... 
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  3) แผน ข 

  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และส่ังพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผู้สมัครตามที่กําหนดไว้  

3.2 ส่ังพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระค่าสมคัร 1,000 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันทีม่หาวิทยาลัยระบไุว้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชําระค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ  

3.3 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา) ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

56000 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผู้ประสานงาน นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3247 

   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.upagri.com 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณสุกิตต์  ทาทอง 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 6118 9331 , 0 5446 6666 ต่อ 3257 

   E-mail : kk_june49@hotmail.co.th 

   เว็บไซต์คณะ www.nurse.up.ac.th   

  3) คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

   ผู้ประสานงาน นางสาวปริฉัตร  เรือนแก้ว 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 4918 7608 , 0 5446 6666 ต่อ 3394 

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

   เว็บไซต์คณะ www.seen.up.ac.th 

4) คณะแพทยศาสตร์ 

   ผู้ประสานงาน นางรัฎติกาล  ศรีชัยอินทร์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313 

   โทรสาร 0 5446 6698 

   E-mail : waw_rattikan@hotmaill.com 

   เว็บไซต์คณะ www.medicine.up.ac.th 

5) คณะวิทยาการ... 
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  5) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

5.1) ผู้ประสานงาน นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

E-mail : thipaporn.ng@up.ac.th  

เว็บไซต์คณะ www.mis.up.ac.th 

5.2) ผู้ประสานงาน นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณมณี 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

E-mail : nittayaporn.wa@up.ac.th  

เว็บไซต์คณะ www.mis.up.ac.th  

    6) คณะวิทยาศาสตร์ 

      6.1) ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์  แซ่จ๋าว 

เบอร์โทรศัพท์ 08 2896 7227 , 0 5446 6666 ต่อ 1715 

โทรสาร 0 5446 6664 

E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 

  เว็บไซต์คณะ www. science.up.ac.th  

      6.2) ผู้ประสานงาน นายเทวิน เกษรพรม 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1715 

โทรสาร 0 5446 6664 

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

  เว็บไซต์คณะ www. science.up.ac.th 

    7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   ผู้ประสานงาน นายกิตติ  ไพเจริญ 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 1882 6713 , 0 5446 6666 ต่อ 3391 

   โทรสาร 0 5446 6662 

   E-mail :kit.tipi@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.eng.up.ac.th 

    8) คณะศิลปศาสตร์ 

   ผู้ประสานงาน นางสาวชุติมา  ปัญญาวงศ์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 09 8746 0419 , 0 5446 6666 ต่อ 1681 

   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 

เว็บไซต์... 
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   เว็บไซต์คณะ www.libarts.up.ac.th   

3.4 คณะ/วิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ให้งานรับเข้าศึกษา

กองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการประกาศผลต่อไป ทั้งน้ี หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที      

ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 

4. หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครที่ส่ังพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา)  

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

4.2 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ  

4.2.1 สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ 

4.2.2 สําหรับผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนสุดท้าย และใบแสดงผลการเรียน 

ในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย 

4.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบบั 

4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

จํานวน 1 ฉบับ 

4.5 สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

4.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

4.7 ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ) 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้   

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากน้ี

ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 
 

 

5. ย่ืนใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา  

บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2563 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

7. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th  

วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563 
 

8. รายงาน... 
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8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่  

วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2563 

9. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

 วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563 

10. เปิดภาคการศึกษา 

10.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ 

      วันที ่26 ตุลาคม 2563 

10.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) 

      วันที ่31 ตุลาคม 2563 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2563     

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบตัิการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



ใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2563 
------------------------------- 

วันที่………….เดือน……………… พ.ศ………… 

ข้าพเจ้า……………………………………แพทย์แผนปัจจุบัน  ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่………....…................. 

ได้ตรวจร่างกาย  นาย/นาง/นางสาว.……………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ณ   มหาวิทยาลัยพะเยา 

      ภาคปกติ             ภาคพิเศษ   สาขาวิชา…………………………….………….………………………แล้วปรากฏว่า  

ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  ไม่เป็นโรคหรือปราศจากอาการของโรคหรือความพิการ  ดังต่อไปนี้ 

 1. ความพิกลพิการของร่างกายที่ทําให้เสียบุคลิกภาพหรือมีบุคลิกภาพบกพร่อง 

 2. ตาบอดท้ังสองข้าง 

 3. ตาบอดสี หรือโรคตาอื่นๆ เช่น ตาเหล่อย่างมาก ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 4. สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

 5. หูหนวกหรือหูตึง  จากการผิดปกติประสาท (Neurosensory Hearing Loss) ข้างใดข้างหนึ่ง 

 6. จมูกบี้ เพดานโหว่ กล่องเสียงทํางานไม่ได้ตามปกติ 

 7. โรคหัวใจท่ีมีพยาธิสภาพท่ีหัวใจ ทั้งชนิดที่เป็นมาแต่กําเนิด หรือเกิดข้ึนภายหลังและไม่สามารถรักษาให้หายได้ 

 8. โรคความดนัโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคมุได้ 

 9. วัณโรคปอดเรื้อรังที่อาจขัดขวางต่อการศึกษา และปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 10. โรคไต (ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้) 

 11. โรคเบาหวาน (ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้) 

 12. สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ 

 13. โรคหรอืความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้ระบุไว้  แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจรา่งกายเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศกึษา   

     ตัวอย่างเช่น โรคติดยาเสพติดทุกชนิด  โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง  อัมพาตหรือการเคล่ือนไหวผิดปกติ 
 

ภาพรังสีปอด          ปกติ          ผิดปกติ    เนื่องจาก…………………………………………………………………….. 

พิจารณาผลการตรวจร่างกายแล้วเห็นว่า  ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ มีสุขภาพ 

          สมบูรณ์         ไม่สมบรูณ์    เนื่องจาก………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รับการตรวจร่างกายจริงทุก

ประการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………. 

      (……………………………………………………………) 

ผู้รับการตรวจ 

ขอรับรองว่า ผู้สมัครสอบฯ ได้ผ่านการตรวจร่างกายจริงทุก

ประการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………. 

      (……………………………………………………………) 

นายแพทย์ผู้ตรวจ 

* หมายเหตุ : นําใบรับรองแพทย์ ไปตรวจ ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน 

 


