
ปฏิทิน  

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2562 
   

ล าดับที่ กิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ 1/ 

ภาคการศึกษาต้น 

1 

การสมัคร  

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th > 

สมัครเข้าศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา คลิกที่นี่ > 

สั่งพิมพเ์อกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้ บัดนี ้– 24 พ.ค. 62 

2 
ช าระค่าสมัครจ านวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือ กองคลัง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศกึษา 

4 
คณะ/วิทยาลัยส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

การสมัครใหก้องบริการการศกึษา 
31 พ.ค. 62 

5 ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 5 มิ.ย. 62 

6 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 8 มิ.ย. 62 

7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศกึษา 10 มิ.ย. 62 

8 
ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 

ภาคการศกึษาต้น) 
24 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 

9 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม ่ผา่นเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 1 – 5 ก.ค. 62  

10 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ และปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 6 ก.ค. 62 

11 

เปิดภาคการศกึษา 

    11.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 
15 ก.ค. 62 

    11.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข  

(เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) 
จะแจง้ให้ทราบภายหลัง 

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 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2) 
------------------------------------------ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1“1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จ านวน

รับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

2701 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แบบ 1.1 10 82,500 

2702 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

2703 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

2704 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.2 5 50,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

2705 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 50,000 

2706 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 3 50,000 

คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

2707 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 50,000 

2708 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

2709 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 1.1 5 50,000 

     

/รหัสสาขา... 

1 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา 

จ านวน

รับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

2710 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

2711 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 50,000 

2712 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

วิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต 

2713 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 1.1 5 50,000 

2714 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 2.1 15 50,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

2715 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอ้ม แบบ 2.1 5 50,000 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

2716 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 5 30,000 

2717 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.2 5 30,000 

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 คอื 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

48 หนว่ยกิต  

2.2) แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง  

และก่อใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

36 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

/แบบ 2.2... 
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 

48 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

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) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษา 

3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา    
1“3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชา 

การโรงแรม หรอืสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

1.1.2) เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

1.2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชา             

การโรงแรม หรอืสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข 

1.2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 3 เรื่อง  

1.2.2) เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 3 ปี 

2) แบบ 2.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชา 

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

หรอื แผน ข 

2.1) เคยเป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

1 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

/2.2) เคยเป็น... 
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2.2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

2.3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ปี   

3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 2.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยต้องส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา 

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า จากสถาบันที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

3.2.4) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2) ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ไม่น้อยกว่า  

2 เรื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมวิทยานิพนธ์ และผลงานที่ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ 

1.3) มีโครงรา่งวิทยานพินธ์หรอืหัวข้อส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2) มีหัวข้อหรือแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

/3.2.5) หลักสูตร... 

... 
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3.2.5) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาต)ิ 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 

1.3) มีบทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์ กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่าง

งานวิจัยต้องมคีวามยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผูม้ีความพร้อมในการศกึษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า

และช่วยเหลือ 

1.6) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ) หรือสาขาอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 

2.3) เป็นผูม้ีความพร้อมในการศกึษาด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า

และช่วยเหลือ 

2.4) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

3.2.6) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาติ) 

1.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรอืเทียบเท่า 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

อย่างนอ้ย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณ์ กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่างงานวิจัย

ต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

/1.5) เป็นผู.้.. 
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1.5) เป็นผูม้ีความพร้อมในการศกึษาด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า

และช่วยเหลือ 

1.6) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาติ) 

2.2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรอืเทียบเท่า 

2.3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า

และช่วยเหลือ 

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) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา                                

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2. ระดับ... 
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1“2. ระดับปรญิญาโท 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2801 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

2802 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2803 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ข 20 20,000 

2804 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 15 20,000 

2805 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

2806 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 20,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2807 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมัยใหม ่
แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2808 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมัยใหม ่
แผน ข 20 

20,000 

2809 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2810 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2811 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ข 20 20,000 

2812 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

20 
20,000 

คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

2813 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2814 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2815 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 20 20,000 

2816 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

20 20,000 

     

     

/รหัสสาขา... 

1 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

2817 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2818 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 20 20,000 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

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 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

2822 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 5 45,000 

2823 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ แผน ข 15 30,000 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

2824 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

2825 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม แผน ข 10 20,000 

2826 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม 
แผน ข 

(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 
10 

20,000 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

2827 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

2828 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

2829 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

2830 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

2831 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

2832 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 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 จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

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 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2838 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ 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 

วิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

2842 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2843 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 60 20,000 

2844 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

45 
20,000 

2845 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 5 35,000 

2846 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 15 30,000 

2847 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

15 
30,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2848 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2849 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

2850 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

2851 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

2852 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 
(ห้องเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 

15 25,000 

/รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

2853 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2854 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 

2855 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ แผน ก แบบ ก2 10 35,000 
 

 

หมายเหตุ : 1. ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2. ส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 

หากมีจ านวนผูส้มัคร น้อยกว่า 16 คน มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศกึษาเป็น 2 แผน คือ 

2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวทิยานพินธ์ ดังนี้ 

2.1.1) แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคา่เทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต โดยมหาวิทยาลัย

อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น  โดยไม่นับหน่วยกิต 

แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.1.2) แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีก 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2)  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ ต้องท าวิทยานิพนธ์   

แตต่้องมีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

3) คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1.1)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา      

ทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผดิอันได้กระท า

โดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

/3.2) คุณสมบัติ... 
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1“3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท างาน

อย่างนอ้ย 2 ปี 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์  

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์  

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ      

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท างาน

อย่างนอ้ย 2 ปี 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต  

 

 
/3.2.6) หลักสูตร... 

1 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
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3.2.6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

1) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึน้ไป 

2) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึน้ไป 

3.2.7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง  

3.2.8) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง  

3.2.9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

การท างานที่เกี่ยวข้อง  

3.2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  

3.2.11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น  

ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์การท างาน หรือวิจัยด้านชีววิทยา 

หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(2) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาให้สมัคร 

และเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

/2) แผน ก... 



13 

 
2) แผน ก แบบ ก2 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

ของระดับปริญญาตรี ซึ่งคาดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น แล้วได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ ากว่า 2.50 

(2) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาให้สมัคร 

และเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา 

3.2.12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา 

ครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า  

2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง นับถึงวันสมัคร 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เป็นผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

3.2.15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

/(2) ตอ้งมี... 
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(2) ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 

1 เรื่อง 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ  

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

(3) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

2) แผน ก แบบ ก2 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

3.2.17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แผน ก แบบ ก1 

(1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ 

(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ 

3) แผน ข 

เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ 

3.2.18) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

 

 

/3.2.19) หลักสูตร... 

... 

... 
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3.2.19) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3.2.20) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์การท างาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปีขึน้ไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.22) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์  

การท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.23) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการพยาบาลรับรอง 

(2) มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นปัจจุบัน 

(3) กรณีไม่มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์ หรอืเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรอืองค์กร

ที่รับผดิชอบในประเทศของผูส้มัคร  

(4)  กรณีที่ประเทศของผู้สมัครไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับ

การดูแลวิชาชีพการพยาบาล 

 

/3. เกณฑ์การสอบ... 

... 

... 
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3. เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

4. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

4.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้  

4.2  สั่งพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระค่าสมัคร 1 ,000 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่

มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 

3 วันท าการ  
1“4.3 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 

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

56000 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี ้สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผูป้ระสานงาน นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3247 

   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 

3) คณะนติิศาสตร์ 

   ผูป้ระสานงาน นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1619 

   E-mail : songpana@gmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.law.up.ac.th 

 

 

 

/4) คณะ... 

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

   ผูป้ระสานงาน ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ 

   เบอร์โทรศัพท์ 081-9117330 

   โทรสาร 054-466-698 

   E-mail : boonluechim@gmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.medicine.up.ac.th 

5) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ผูป้ระสานงาน นางจุฑาทิพ  พงษ์ประภาส 

   เบอร์โทรศัพท์ 080-4938683 , 054-466666 ต่อ 1318 

   โทรสาร 054-466708 

   E-mail : somkeang45@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.spss.up.ac.th 

  6) คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ผูป้ระสานงาน นางสาวนิตยาภรณ ์ วรรณมณี 

   เบอร์โทรศัพท์ 054-466-692 ต่อ 1514  

โทรสาร 054-466692 

E-mail :misup_phayao@hotmail.com 

  7) คณะวทิยาศาสตร ์

7.1) ผูป้ระสานงาน นางสาวสุดารัตน ์ แซ่จ๋าว 

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

 โทรสาร 054-466-664 

 E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 

7.2) 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 

 

 

 

 

 

/8) คณะ... 

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

  9) 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 

  10) วิทยาลัยการศกึษา 

10.1) ผูป้ระสานงาน ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง 

   เบอร์โทรศัพท์  084-8088714 

   E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com 

10.2) ผูป้ระสานงาน นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  081-9606587 ,054-466-666 ต่อ 1375 

   โทรสาร 054-466-691  

   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 

   เว็บไซต์วิทยาลัย www.cce.up.ac.th 

  11) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   ผูป้ระสานงาน นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว 

   เบอร์โทรศัพท์ 084-9187608 ,054-466-666 ต่อ 3394 

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

   เว็บไซต์คณะ www.seen.up.ac.th 

  12) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   ผูป้ระสานงาน นางสาวพรรณสุกิตต ์ทาทอง 

   เบอร์โทรศัพท์ 086 1189 331 , 054 -466666 ต่อ 3257 

   E-mail : kk_june49@hotmail.co.th 

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

 

/4.4 คณะ/วิทยาลัย... 

1 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

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

ให้ใ ช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย และใบแสดงผลการเรียน 

ในระดับปริญญาตรีที่ศกึษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย 

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. 2562 (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมคัรขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจง้ไว้   

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้

ผูส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย  

6. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา  

บัดนี ้- วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 5 มถิุนายน 62  

8. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 8 มถิุนายน 62  

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  

วันที่ 10 มถิุนายน 62 

/10. ช าระ... 
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10. ช าระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) 

วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 62 

11. บันทกึระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th  

วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 62 

12. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

วันที่ 6 กรกฎาคม 62 

13. เปิดภาคการศึกษา  

13.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

13.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร ์– อาทิตย์) 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ประกาศ  ณ  วันที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

  

 

 

(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

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