ปฏิทินการรับสมัคร
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

1

การสมัคร
กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th > สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกที่น่ี > สั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมชาระค่าสมัคร ชาระค่าสมัคร 1,000 บาท ตามใบแจ้ง
ชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ หรือ กองคลัง มหาวิทยาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
18 พฤศจิกายน 2559

2

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะปริญญาเอก)
ผูม้ ีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

3

สอบข้อเขียน (เฉพาะปริญญาเอก) และสอบสัมภาษณ์
พร้อมทั้งส่งผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

5

บันทึกระเบียนประวัตินสิ ิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

6

รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 ธันวาคม 2559

เปิดภาคการศึกษา
7.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

วันที่ 16 มกราคม 2559

7

7.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
-----------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
1.1 ระดับปริญญาเอก
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3701
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
3702
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3703
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3704
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3705
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3706

แผนการศึกษา

จานวน
รับ

แบบ 1.1
แบบ 2.1

5
5

แบบ 1.1

3

แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.1

5
5
5

/1.2 ระดับ…
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1.2 ระดับปริญญาโท
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
3801
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
3802
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3803
สาขาวิชาชีววิทยา
3804
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3805
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3806
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3807
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3808
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3809
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
3810
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3811
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3812
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แผนการศึกษา

จานวนรับ

แผน ก แบบ ก2
แผน ข

15
30

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2

5
5

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2

5
5
5

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

10
10
10

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2

10
10

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
2.1 หลั กสูต รระดับปริญ ญาเอก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
2.1.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิช าเพิ่ มเติม หรื อท ากิ จกรรมทางวิช าการอื่นเพิ่ม ขึ้น โดยไม่นั บ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
/แบบ 1.2…
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แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2.1.2 แบบ 2 เป็น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้น การวิ จัย โดยมี ก ารท าวิท ยานิพ นธ์ที่ มีคุณภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาออกเป็น
2.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1) แบบ ก1 ท าเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี ค่ า เที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต
โดยมหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท า กิ จ กรรม
ทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ จ ะต้ อ งมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) แบบ ก2 ท าวิท ยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทีย บได้ไ ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึก ษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึก ษาที่เ น้นการศึก ษางานรายวิชาโดยไม่ ต้องท าวิท ยานิพนธ์
แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3.1.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม หรือ
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2
1.1) เป็ นนั กวิจั ยหลั กในโครงการวิ จั ยหรื อหัวหน้ าโครงการวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้องกั บการ
ท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือสิ่งแวดล้อม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง
/1.2) หรือเป็น…
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1.2) หรื อเป็ นอาจารย์ สอนในสาขาการท่ องเที่ ย ว หรื อโรงแรม หรื อสิ่ งแวดล้ อม
หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
2) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาการท่ องเที่ ยว หรื อสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ข
2.1) เป็ น นั ก วิ จั ย หลั ก ในโครงการวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือสิ่งแวดล้อม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง
2.2) หรื อเป็ นอาจารย์ สอนในสาขาการท่ องเที่ ยว หรื อโรงแรม หรื อสิ่ งแวดล้ อม
หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ สาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือแผน ข
1) เคยเป็ น นั ก วิ จั ย หลั ก ในโครงการวิ จั ย หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือสิ่งแวดล้อม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง
2) เคยเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือสิ่งแวดล้อม
หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 เรื่อง
3) เคยมี ป ระสบการณ์ ส อนในสาขาการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ โรงแรม หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
3.2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี คุ ณ วุ ฒิ เ ทีย บเท่ า จากสถาบัน ที่ สานั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
3.2.3 สาขาวิชาการจัดการพลังงานสมาร์ตกริดและเทคโนโลยี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4.1.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ
4.2.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิตศิ าสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1
1) เป็ นผู้ส าเร็จการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ท างวิท ยาศาสตร์ หรื อสาขาอื่น ที่เ กี่ ย วข้อ ง
เที ย บเท่ า คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้ อยกว่ า 3.25 และมี ป ระสบการณ์ก ารท างานหรื อ วิ จัย ด้ า นชีว วิ ท ยา
หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2) ผูท้ ี่มคี ุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2
1) เป็ นผู้ส าเร็จการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ท างวิท ยาศาสตร์ หรื อสาขาอื่น ที่เ กี่ ย วข้อ ง
เทียบเท่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งคาดว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาในภาคนัน้ แล้วได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
2) ผูท้ ี่มคี ุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ใน ข้อ 1) อาจได้รับพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
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5) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาในระดั บปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม สาขาวิ ชา
ครุศาสตร์เครื่องกล และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า) หรือมี
ประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานสมาร์ตกริด และ
เทคโนโลยี
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. การรับสมัครเข้าศึกษา
กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์
ใบแจ้งชาระเงิน พร้อมชาระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ตามใบแจ้งการชาระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้
ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชาระค่าสมัครได้
หลังจากชาระค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
หมายเหตุ 1. ให้ผสู้ มัครนาเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่
1.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง
(รูปสีหรือขาว-ดา) ไม่ส วมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไ ม่เ กิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
ตรงมุมขวาของใบสมัคร
1.2 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
1.2.1 ส าหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สาเนาใบแสดงผลการเรียนขั้น
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และสาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
/1.2.2 สาหรับ...
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1.2.2 สาหรับผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
(บางสาขาวิชา) ให้ใ ช้ใ บรับรองจากสถานศึก ษาว่ากาลัง ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย และ
ใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย
1.3 สาเนาใบ Transcripts จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง) จานวน 1 ฉบับ
1.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
1.6 ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา (ท้ายประกาศ)
ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์
การคัดเลือกทันที
2. กรณีเป็นชาวต่างชาติให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติเบือ้ งต้นก่อนการดาเนินการสมัคร
3. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ สมั ครขาดคุณสมบัติใ นข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือ
ปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้ งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผ้ สู้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย”
6. วิธีการสอบคัดเลือก
การดาเนินการสอบคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
6.1 การสอบข้อเขียน
สอบเฉพาะผู้ ส มั ค รในระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยให้ ผู้ ส มั ค รเข้ า สอบความรู้ ท างวิ ช าการใน
สาขาวิชาที่สมัคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
6.2 การสอบสัมภาษณ์
(สอบทั้งผู้สมัครในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับเข้าศึกษา
ทั้งนี้ การตัดสินผลของมหาวิทยาลัยพะเยาถือเป็นที่สิ้นสุด
8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
9. วันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
10. วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
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11. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
12. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559
13. เปิดภาคการศึกษา
13.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
วันที่ 16 มกราคม 2560
13.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ใบรับรองแพทย์สาหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2559
------------------------------วันที…่ ……….เดือน……………… พ.ศ…………
ข้าพเจ้า……………………………….…แพทย์แผนปัจจุบัน ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที…่ ……….....................
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว..………………………………………………………………………………..…………………………
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ สาขาวิชา…………………………….………….…………………………………..แล้ว
ปรากฏว่า ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคหรือปราศจากอาการของโรคหรือความพิการ
ดังต่อไปนี้
 1. ความพิกลพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกภาพหรือมีบุคลิกภาพบกพร่อง
 2. ตาบอดทั้งสองข้าง
 3. ตาบอดสี หรือโรคตาอื่นๆ เช่น ตาเหล่อย่างมาก ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
 5. หูหนวกหรือหูตงึ จากการผิดปกติประสาท (Neurosensory Hearing Loss) ข้างใดข้างหนึ่ง
 6. จมูกบี้ เพดานโหว่ กล่องเสียงทางานไม่ได้ตามปกติ








7. โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดที่เป็นมาแต่กาเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลังและไม่สามารถรักษาให้หายได้

8. โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
9. วัณโรคปอดเรือ้ รังที่อาจขัดขวางต่อการศึกษา และปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
10. โรคไต (ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้)
11. โรคเบาหวาน (ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้)
12. สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์
13. โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ตัวอย่างเช่น โรคติดยาเสพติดทุกชนิด โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง อัมพาตหรือการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ
ภาพรังสีปอด
ปกติ
ผิดปกติ เนื่องจาก……………………………………………………………….
พิจารณาผลการตรวจร่างกายแล้วเห็นว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ มีสุขภาพ
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก……………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้รับการตรวจร่างกายจริงทุกประการ ขอรับรองว่า ผู้สมัครสอบฯ ได้ผา่ นการตรวจร่างกายจริงทุก
ประการ
ลงชื่อ……………………………………………………….
(……………………………………………………………)
ผู้รับการตรวจ

ลงชื่อ……………………………………………………….
(……………………………………………………………)
นายแพทย์ผู้ตรวจ
* หมายเหตุ : นาใบรับรองแพทย์ ไปตรวจ ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน

