
ปฏิทิน  

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2564 
   

ล าดับที่ กิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ 1/ 

ภาคการศึกษาต้น 

1 

การสมัคร  

กรอกข้อมูลผา่นเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th สมัครเข้าศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา 

คลิกที่นี่ สั่งพิมพเ์อกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้ 

บัดนี ้– 24 พ.ค. 64 

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

3 

ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศกึษา 

-  ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ที่มีผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ

แรกเข้าตามเกณฑ์ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมใบสมัคร กรณีที่ยังไม่มีผล 

การสอบดังกล่าว สามารถสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้ที่ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด (http://lc.libarts.up.ac.th) 

4 
คณะ/วิทยาลัยส่งผลการพิจารณาการรับเข้าศึกษาพร้อมเอกสารและหลักฐาน 

การสมัครใหก้องบริการการศกึษา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. 64 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เม.ย. 64 

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ม.ิย. 64 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศกึษา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 64 

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เม.ย. 64 

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มิ.ย. 64 

6 บันทึกระเบียนประวัตินสิิตใหม ่ผา่นเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 7-11 มิ.ย. 64 

7 รายงานตัวขึน้ทะเบียนนิสติใหม่ Online 7-11 มิ.ย. 64 

8 

ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1/ภาคการศกึษาต้น 

8.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข  

(เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

14-18 มิ.ย. 64 

8.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 21-25 มิ.ย. 64 

 
  

 

   

http://www.admission.up.ac.th/
http://admission.up.ac.th/62/Graduate_Studies_Main.aspx


ล าดับที่ กิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ 1/ 

ภาคการศึกษาต้น 

9 

เปิดภาคการศกึษา 

    9.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข  

(เรียนเฉพาะวันเสาร ์– วันอาทิตย์) 

21 มิ.ย. 64 

    9.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 28 มิ.ย. 64 
 

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

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 
 

 

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


 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศกึษา ปีการศึกษา 2564 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1401 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 1.1 5 82,500 

1402 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แบบ 1.1 5 82,500 

1403 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

1404 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แบบ 2.1 10 82,500 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1405 สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน แบบ 1.1 3 50,000 

1406 สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน แบบ 1.2 3 50,000 

1407 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
แบบ 1.1 5 50,000 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1408 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 5 30,000 

1409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.2 5 30,000 

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

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1410 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

1411 สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.2 5 50,000 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

1412 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย

และการกีฬา 
แบบ 2.1 5 30,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1413 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 5 50,000 

คณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1414 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 50,000 

1415 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

1416 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 1.1 5 50,000 

1417 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แบบ 2.1 5 50,000 

1418 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 50,000 

1419 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1420 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 5 50,000 

วิทยาลัยการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1421 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 1.1 2 50,000 

1422 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 2.1 10 50,000 

1423 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 8 70,000 

2) รปูแบบ... 
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2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต   

แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

48 หนว่ยกิต  

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

72 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 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   

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

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) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

1.1.2) เป็นอาจารย์... 
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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 หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

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

2.1) เคยเป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  

การท่องเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

2.2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

2.3) เคยมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท่องเที่ยว หรอืบริหารธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ปี  

3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1) แบบ 2.1      

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยต้องส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.5) หลักสูตร... 

... 
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3.2.5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 2.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยต้องส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

และการกีฬา     

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

3.2.7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึก ษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหก้ารรับรอง 

3.2.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2) มีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า  

1 เรื่อง ทั้งนี ้ไม่รวมวิทยานิพนธ์ และผลงานที่ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ 

1.3) มีโครงรา่งวิทยานพินธ์ หรอืหัวข้อส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

2) แบบ 2.1 

 2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2) มีหัวข้อหรือแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

 

3.2.9) หลักสูตร... 
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3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แบบ 1.1 

    1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาติ) 

1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์แลว้อย่างน้อย 1 บทความ 

ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ ์กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่าง

งานวิจัยต้องมคีวามยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ 

ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือ 

1.6) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

2) แบบ 2.1 

2.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาติ)  

2.2) มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

2.3) เป็นผูม้ีความพร้อมในการศกึษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน า

และช่วยเหลือ 

2.4) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบท าวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวต่างชาติ) 

1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

อย่างนอ้ย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ ์กพอ. 

1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่างงานวิจัย

ต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หนา้ (ส่งได้ตลอดทั้งปี) 

1.5) เป็นผู.้.. 
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1.5) เป็นผู้มีความพร้อมในการศกึษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค 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) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

2.3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า

และช่วยเหลือ 

2.4) สามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

3.2.11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1.1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25  

1.2) มีประสบการณ์การท างานด้านสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ 

งานสาธารณสุข หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างนอ้ย 1 ปี 

3.2.12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

4) เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา 

นิสติระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศกึษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

     1) นสิิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

       1.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑติศกึษา ที่ศูนย์ภาษา

จัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรอื 

      1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือมีผลการสอบ 

TOEFL IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 45 หรอื 

       1.3) มผีลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0  

2) นิสติ... 
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    2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

      2.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษา

จัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรอื 

      2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือมีผลการสอบ

TOEFL IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 61 หรอื 

     2.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 

2. ระดับปรญิญาโท 

   1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

1501 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1502 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1503 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

1504 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1505 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 10 20,000 

1506 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1507 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1508 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

1509 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1510 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ข 10 20,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

1511 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก1 3 20,000 

1512 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์  

(หอ้งเรยีนวิทยาเขตเชยีงราย) 
แผน ก แบบ ก1 2 20,000 

1513 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1514 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์  

หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

1515 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ แผน ข 10 20,000 

1516 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์  

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 10 20,000 

คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 

1517 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1518 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1519 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 10 20,000 

คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

1520 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1521 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1522 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผน ข 10 20,000 

1523 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 10 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 

1524 สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก2 5 35,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

1525 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1526 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

1527 สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก1 3 25,000 

1528 สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1529 สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน แผน ข 15 25,000 

รหัสสาขา... 



- 10 - 

 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

1530 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

1531 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1532 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 10 25,000 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

1533 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1534 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1535 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 20,000 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

1536 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1537 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

1538 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1539 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย

และการกีฬา 
แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

1540 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

1541 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1542 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

1543 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

คณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

1544 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

1545 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1546 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 15 15,000 

1547 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

1548 สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1549 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1550 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1551 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 15,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

1552 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1553 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 30 20,000 

วิทยาลัยการศึกษา  

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

1554 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1555 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 60 20,000 

1556 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 55 20,000 

1557 สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

1558 สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา แผน ข 15 
ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1559 
สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา  

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 15 

ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1560 สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

1561 สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง แผน ข 30 
ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1562 
สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 30 

ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1563 สาขาวิชาสะเต็มศกึษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

1564 สาขาวิชาสะเต็มศกึษา แผน ข 15 
ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

     

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จ านวนรับ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา (ต่อ) 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

1565 
สาขาวิชาสะเต็มศกึษา  

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 15 

ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1566 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (1) 5 35,000 

1567 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (1) 5 30,000 

1568 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข (1) 10 30,000 

1569 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (2) 10 30,000 

1570 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(หอ้งเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข (2) 20 30,000 

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน 

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 

แตจ่ะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามทีม่หาวิทยาลัยก 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 าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผดิอันได้กระท า

โดยความประมาทหรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

3.1.4) ร่างกาย... 
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3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร      

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ      

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.6) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

3.2.7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ 

ท างานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.8) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการพยาบาลรับรอง  

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นปัจจุบัน 

(3) กรณีไม่มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ  

หรอืองค์กรที่รับผดิชอบในประเทศของผูส้มัคร 

(4) กรณี... 
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(4) กรณีที่ประเทศผู้สมัครไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ผู้สมัครต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับการดูแล

วิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) 

(5) มปีระสบการณ์ท างานด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 

(6) คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.2.9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน 

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึน้ไป หรอืมีประสบการณ์ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

อย่างนอ้ย 2 ปีขึน้ไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1) แผน ก แบบ ก1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านสิ่งแวดล้อม มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์

ท างานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างนอ้ย 3 ปีขึ้นไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ด้านสิ่งแวดล้อม หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.12) หลักสูตร... 

... 
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3.2.12) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

1) แผน ก แบบ ก1 

    1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

        1.2) มีโครงร่างงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการพร้อมน าเสนอ หรือมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 / TCI 2 (อย่างนอ้ย 3 ชิน้)    

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  3) แผน ข 

เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2.13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

3.2.14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น   

ที่เกี่ยวข้อง   

3.2.15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

และการกีฬา 

    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืเทียบเท่า 

3.2.16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) แผน ก แบบ ก1 

    1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหก้ารรับรอง  

        1.2) เป็นผู้มีประสบการณ์ท างาน ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

หรอืเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

 

2) แผน ก... 
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  2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหก้ารรับรอง  

3.2.17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง 

3.2.18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กับวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหก้ารรับรอง 

3.2.19) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1) แผน ก แบบ ก1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2) ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.2.20) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1) แผน ก แบบ ก1 

1.1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ  

ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3.2.21) หลักสูตร... 
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3.2.21) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) แผน ก แบบ ก1 

1.1) เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  

1.2) มบีทความวจิัยหรอืบทความวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์แล้วอย่างนอ้ย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ ์กพอ. 

2) แผน ก แบบ ก2 

เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  

3) แผน ข 

เป็นผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

3.2.22) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม 2.75 และมีประสบการณ์ท างาน หรือวิจัยด้านสุขภาพหลังส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

อย่างนอ้ย 1 ปี 

ทั้งนี้  หากคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามประกาศรับสมัคร การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับ 

ดุลยพินจิของคณะกรรมการคัดเลือก 

3.2.23) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรอืมีประสบการณ์ท างาน

ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.24) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูแล้ว 

3.2.25) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแลว้ 

3.2.26) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศกึษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง หรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.27) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรอืมีประสบการณ์ท างาน

ที่เกี่ยวข้อง  

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : 1. แผน ก แบบ ก2 (1) และแผน ข (1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ์ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นิสิตมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูแลว้ 

2. แผน ข (2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ ์มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นสิิตไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

4. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา 

4.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง 

ติดรูปผูส้มัครตามที่ก าหนดไว้  

4.2  สั่งพิมพ์ใบช าระเงินพร้อมช าระค่าสมัคร 1,000 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่  

24 พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าสมัครได้หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว  

3 วันท าการ  

4.3 ผูส้มัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรอืทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) 

ไปยังคณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา) ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม 

ผูป้ระสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผูป้ระสานงาน นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3247 

   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.upagri.com 

2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   2.1) ผู้ประสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 6420 1534 

   E-mail : wipop_p@hotmail.com 

   2.2) ผู้ประสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 8266 8224 

   E-mail : Nakarin9@hotmail.com , Nakarin.ch@up.ac.th  

2.3) ผู้ประสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันติ 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 3574 8140 

   E-mail : bowonsak.sr@up.ac.th 

2.4) ผู้ประสาน... 

http://www.admission.up.ac.th/
http://www.upagri.com/
mailto:wipop_p@hotmail.com
mailto:Nakarin9@hotmail.com
mailto:bowonsak.sr@up.ac.th
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   2.4) ผูป้ระสานงาน นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 0507 7134 , 0 5446 6666 ต่อ 2323 

   E-mail : nut_mufc11@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.ict.up.ac.th 

3) คณะนติิศาสตร์ 

   ผูป้ระสานงาน นายทรงพันธ์ อนุพันธ์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3862 

   E-mail : songpana@gmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.law.up.ac.th 

4) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์

4.1) ผูป้ระสานงาน นางสาวธิภาภรณ ์เงินเย็น 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6692 ต่อ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

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

4.2) ผู้ประสานงาน นางสาวนิตยาภรณ ์วรรณมณ ี

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6692 ต่อ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

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

เว็บไซต์คณะ www.mis.up.ac.th 

5) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   ผูป้ระสานงาน นางสาวพรรณสุกิตต ์ทาทอง 

   เบอร์โทรศัพท์ 06 1462 9942 , 0 5446 6666 ต่อ 3257 

   E-mail : kk_june49@hotmail.co.th 

   เว็บไซต์คณะ www.nurse.up.ac.th  

  6) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   ผูป้ระสานงาน นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 4918 7608 , 0 5446 6666 ต่อ 3394 

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

   เว็บไซต์คณะ www.seen.up.ac.th 

 

 

 

7) คณะ... 

mailto:nut_mufc11@hotmail.com
http://www.ict.up.ac.th/
http://www.law.up.ac.th/
mailto:thipaporn.ng@up.ac.th
mailto:nittayaporn.wa@up.ac.th
http://www.mis.up.ac.th/
http://www.nurse.up.ac.th/
http://www.seen.up.ac.th/
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7) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 7.1) ผูป้ระสานงาน นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1318 

   โทรสาร 0 5446 6708 

   E-mail : Rattikan.kh@up.ac.th 

   7.2) ผู้ประสานงาน นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1322 

   โทรสาร 0 5446 6708 

   E-mail : wittawat.pr@up.ac.th 

   เว็บไซต์คณะ www.spss.up.ac.th 

8) คณะวทิยาศาสตร ์

      ผูป้ระสานงาน นางสาวสุดารัตน ์ แซ่จา๋ว 

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  

9) คณะวศิวกรรมศาสตร ์

   ผูป้ระสานงาน นายกิตต ิ 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 

   10) คณะศลิปศาสตร ์

   ผูป้ระสานงาน นางสาวชุตมิา  ปัญญาวงศ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  09 8746 0419 ,0 5446 6666 ต่อ 1681 

   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 

   เว็บไซต์คณะ www.libarts.up.ac.th 

11) คณะสาธารณสุขศาสตร ์

   11.1) ผูป้ระสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้ 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 1675 7359 

   E-mail : sjuwa@hotmail.com 

 

11.2) ผู้ประสาน... 

... 

http://www.spss.up.ac.th/
mailto:sjuwa@hotmail.com
http://www.eng.up.ac.th/
http://www.libarts.up.ac.th/
mailto:sjuwa@hotmail.com
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   11.2) ผู้ประสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

   เบอร์โทรศัพท์ 08 9269 0829 

   E-mail : prachuab.la@up.ac.th 

   11.3) ผู้ประสานงาน ดร.สิทธิชัย ศริินวล 

   เบอร์โทรศัพท์ 09 4823 7828 

   E-mail : suthichai@gmail.com 

11.4) ผู้ประสานงาน นางรัฎติกาล ศรชัีย 

   เบอร์โทรศัพท์ 09 4634 6733 

   E-mail : rattikan.sr@up.ac.th 

  12) วิทยาลัยการศกึษา 

 12.1) ผู้ประสานงาน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุน่กอง 

   เบอร์โทรศัพท์  08 4808 8714 

   E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com 

 12.2) ผู้ประสานงาน นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์ 

   เบอร์โทรศัพท์  08 1960 6587 , 0 5446 6666 ต่อ 1375 

   โทรสาร 0 5446 6691  

   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 

   เว็บไซต์วทิยาลัย www.cce.up.ac.th   

  13) วิทยาเขตเชียงราย 

 ผูป้ระสานงาน นางสาวปรียานุช ใจสุข 

   เบอร์โทรศัพท์  0 5446 6666 ต่อ 3010 

   E-mail : Preyanut.ja@up.ac.th  

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 าเร็จการศกึษาแล้ว ให้ใชส้ าเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ 

5.2.2 ส าหรับ... 

mailto:prachuab.la@up.ac.th
mailto:prachuab.la@up.ac.th
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mailto:sjuwa@hotmail.com
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5.2.2 ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ให้ใ ช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนสุดท้าย 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 ผูส้มคัรขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรอืตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจง้ไว้   

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี ้ แม้ว่าผู ้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้

ผูส้มคัรยังอาจถูกด าเนนิคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 

6. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา  

บัดนี ้- วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา  

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 64 

ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน 64 

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

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 

9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ Online  

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 

10. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น 

10.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)      

วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 

10.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคปกติ 

วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 

 

 

11. เปิดภาค... 

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

11.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปริญญาโท แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)       

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

11.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 

      วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2564  

 

 

    

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 


