
 

ปฏิทนิ  

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2565 
   

ลําดับที่ กจิกรรม 
ภาคการศกึษาที่ 2/ 

ภาคการศกึษาปลาย 

1 

การสมัคร  

กรอกขอมูลผานเว็บไซต www.admission.up.ac.th สมัครเขาศกึษา ระดับบัณฑิตศกึษา  

สั่งพมิพเอกสารใบสมัครพรอมทัง้ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

บัดนี้ – 12 ก.ย.65 

2 ชําระคาสมัครจาํนวน 1,000 บาท ณ เคานเตอรเซอรวสิ (7-11)  

3 ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วทิยาลัย ที่ประสงคเขาศกึษา 

-  สําหรับผูสมัครระดับปรญิญาเอก ที่มผีลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษแรกเขา 

ตามเกณฑใหยื่นหลักฐานประกอบพรอมใบสมัคร กรณีที่ยังไมมผีลการสอบดังกลาว  

สามารถสมัครสอบวัดความรูภาษาอังกฤษไดที่ศูนยภาษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวทิยาลัยพะเยารายละเอยีด (http://lc.libarts.up.ac.th) 

4 คณะ/วิทยาลัยสงผลการพิจารณาการรับเขาศึกษาพรอมเอกสารและหลักฐาน 

การสมัครใหกองบรกิารการศกึษา 
23 ก.ย.65 

5 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและมสีทิธิ์เขาศกึษา 29 ก.ย.65 

6 บันทกึระเบียนประวัติและรายงานตัวขึ้นทะเบยีนนสิิตใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th 3 – 7 ต.ค.65 

7 ชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศกึษาปลาย 

โดยพมิพใบชําระเงนิคาธรรมเนียมการศกึษา ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th 
3 – 7 ต.ค.65 

8 เปดภาคการศกึษา 

    8.1 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับปรญิญาโท แผน ข (เรยีนเฉพาะวันเสาร – วันอาทติย) 15 ต.ค.65 

    8.2 หลักสูตรที่จัดการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา ภาคปกติ 31 ต.ค.65 
 

งานรับเขาศกึษา กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา  (www.admission.up.ac.th) 

โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 

 

 



 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 
 

  ด� วยมหาวิ ทยาลั ยพะเยา จะดํ าเนิ นการรับสมั ครบุ คคลเพื่ อคั ดเลื อกเข� า ศึ กษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข#าศึกษา 
 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค(าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร-และทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3301 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 1.1 5 30,000 

3302 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 1.2 5 30,000 

3303 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 2.1 5 30,000 

3304 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 2.2 5 30,000 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร- 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3305 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 1.1 5 82,500 

3306 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

คณะเภสัชศาสตร- 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3307 สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตรA แบบ 1.1 2 50,000 

รหัสสาขา... 
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หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผู�สมัครไม>เปDนไปตามเปEารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม>จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ>งการศึกษาเปDน 2 แบบ โดยเน�นการวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

 รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 
ค(าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร- 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3308 สาขาวิชาคณิตศาสตรA แบบ 2.1 4 30,000 

3309 สาขาวิชาคณิตศาสตรA แบบ 2.2 5 30,000 

3310 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.1 4 40,000 

3311 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 2.1 4 40,000 

3312 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 2.2 5 34,000 

3313 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAประยุกตA แบบ 2.1 5 50,000 

3314 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAประยุกตA แบบ 2.2 5 50,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร- 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3315 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟEา แบบ 1.1 5 50,000 

3316 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 5 30,000 

3317 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ 2.1 5 30,000 

คณะศิลปศาสตร- 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3318 สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 50,000 

วิทยาลัยการการจัดการ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3319 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยว โรงแรม 
และธุรกิจบริการ 

แบบ 1.1 8 85,500 

3320 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยว โรงแรม 
และธุรกิจบริการ 

แบบ 2.1 1 85,500 

2.1) แบบ 1... 
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2.1) แบบ 1 เปDนแผนการศึกษาที่เน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธAที่ก>อให�เกิดความรู�ใหม> 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม>นับหน>วยกิต   
แต>จะต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู�เข�าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต�องทําวิทยานิพนธAไม>น�อยกว>า  
48 หน>วยกิต  

แบบ 1.2 ผู�เข�าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต�องทําวิทยานิพนธAไม>น�อยกว>า  
72 หน>วยกิต  

2.2) แบบ 2  เปDนแผนการศึกษาที่ เน�นการวิ จัย โดยมีการทําวิทยานิพนธAที่มีคุณภาพสูง  

และก>อให�เกิดความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1 ผู�เข�าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต�องทําวิทยานิพนธAไม>น�อยกว>า 

36 หน>วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม>น�อยกว>า 12 หน>วยกิต 
แบบ 2.2 ผู�เข�าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต�องทําวิทยานิพนธAไม>น�อยกว>า 

48 หน>วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม>น�อยกว>า 24 หน>วยกิต 
3) คุณสมบัติของผู#สมัคร  

3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1.1) ต�องเปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าที่มีผลการเรียนดีมาก       

หรือปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3.1.2) ไม>เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต>ในกรณีความผิด 

อันได�กระทําโดยความประมาทหรือความผิดอันเปDนลหุโทษ 
3.1.3) ไม>เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา 
3.1.4) ร>างกายแข็งแรงและไม>เปDนโรค หรือภาวะอันเปDนอุปสรรคต>อการศึกษา   

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 
3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(หลักสูตรสหวิทยาการ) 
     1) แบบ 1.1 

 เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 2) แบบ 1.2 
  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 
 

3) แบบ 2.1... 
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     3) แบบ 2.1 
 เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 4) แบบ 2.2 
  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 

3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท(องเท่ียวและการโรงแรม  
1) แบบ 1.1 

1.1) เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือสาขาวิชา 
การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เปDนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน�าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท>องเที่ยว อย>างน�อย 1 เรื่อง 

1.1.2) เปDนอาจารยAสอนสาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 
เพื่อการท>องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย>างน�อย 3 ป( 

1.2) เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือสาขาวิชา             
การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง แผน ข 

1.2.1) เปDนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน�าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท>องเที่ยว อย>างน�อย 3 เรื่อง  

1.2.2) เปDนอาจารยAสอนสาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 
เพื่อการท>องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย>างน�อย 3 ป( 

2) แบบ 2.1 
เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

 หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข 
2.1) เคยเปDนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน�าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ 

การท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท>องเที่ยว อย>างน�อย 1 เรื่อง 
2.2) เคยเปDนนักวิจัยร>วมในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการท>องเที่ยว หรือกีฬา 

เพื่อการท>องเที่ยว อย>างน�อย 2 เรื่อง 
2.3) เคยมีประสบการณAสอนในสาขาวิชาการท>องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพื่อการท>องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย>างน�อย 1 ป(  
 
 

3.2.3) หลักสูตร... 
... 
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3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร- 
                        1) เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าสาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง หรือมี
ประสบการณAการทํางานที่เกี่ยวข�อง  
   2) เปDนผู�ผ>านการสัมภาษณAตามเกณฑAการคัดเลือกของคณะกรรมการผู�รับผิดชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตรA 

3.2.4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร- 
1) แบบ 2.1      

เปDนผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท>า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 

3.2.5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     
1) แบบ 1.1 

เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.1 
เปDนผู�สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

3) แบบ 2.2 

เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท>าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษาในระดับดีมาก 

3.2.6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ประยุกต- 
1) แบบ 2.1 

เปDนผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท>า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 

  3.2.7) หลักสูตร... 
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   3.2.7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ?า 
     เปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>า ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข�อง 
กับวิศวกรรมศาสตรA วิทยาศาสตรA เทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรA วิจัยและนวัตกรรมให�การรับรอง 

3.2.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     เปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>า ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข�อง 
กับวิศวกรรมศาสตรA วิทยาศาสตรA เทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรA วิจัยและนวัตกรรมให�การรับรอง 

3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
    1) เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท>าจากอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
    2) มีหัวข�อหรือแนวทางในการทําวิทยานิพนธA 

3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท(องเท่ียว โรงแรมและธุรกิจบริการ 
    เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

4) เกณฑ-การสอบผ(านความรู#ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 นิสิตระดับปริญญาเอกต�องสอบผ>านความรู�ภาษาอังกฤษแรกเข�าศึกษาอย>างใดอย>างหนึ่งดังต>อไปนี้ 
    1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย 
       1.1) มีผลการสอบเทียบความรู�ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศูนยAภาษาจัดให� 

ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>าร�อยละ 60 หรือ 
       1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL IBT 

ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 45 หรือ 
       1.3) มีผลการสอบ IELTS ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 4.0  
     2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
        2.1) มีผลการสอบเทียบความรู�ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนยAภาษาจัดให� 

ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>าร�อยละ 65 หรือ 
        2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 500 หรือมีผลการสอบTOEFL IBT 

ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 61 หรือ 
        2.3) มีผลการสอบ IELTS ได�คะแนนไม>ตํ่ากว>า 5.0 
    4.2 การยื่นผลการสอบผ>านความรู�ภาษาอังกฤษตามข�อมูลข�างต�น ต�องเปDนผลการสอบที่มีอาย ุ

ไม>เกินสองป(นับตั้งแต>วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรีอหลักฐานการสอบจนถึงวันที่นิสิตยื่นผลการสอบ 

4.3 กรณี... 
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    4.3 กรณีเปDนผู� สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช�หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
เปDนภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาดังกล>าวต�องเปDนสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) รับรองโดยให�นิสิตแสดงหลักฐานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) ต>อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให�นิสิตเปDนผู�สอบผ>านความรู�ภาษาอังกฤษแรกเข�าศึกษา 
และ/หรือให�นิสิตเปDนผู�สอบผ>านความรู�ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสําเร็จการศึกษา 

   2. ระดับปริญญาโท 

       1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข#าศึกษา 
รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค(าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร-และทรัพยากรธรรมชาติ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3401 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3402 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3403 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก1 15 20,000 

3404 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก2 15 20,000 

3405 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAการเกษตร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3406 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAการเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3407 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAการอาหารและการจัดการ
ความปลอดภัยทางอาหาร 

แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3408 สาขาวิชาวิทยาศาสตรAการอาหารและการจัดการ
ความปลอดภัยทางอาหาร 

แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3409 สาขาวิชาสัตวศาสตรA แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3410 สาขาวิชาสัตวศาสตรA แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล#อม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

3411 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล�อม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

3412 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล�อม แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3413 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล�อม แผน ข 10 25,000 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

3414 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3415 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 
ค(าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล#อม (ต(อ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

3416 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ข 10 25,000 

3417 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3418 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

3419 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม แผน ข 10 25,000 

คณะวิทยาศาสตร- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

3420 สาขาวิชาคณิตศาสตรA แผน ก แบบ ก2 3 20,000 

3421 สาขาวิชาเคมีประยุกตA แผน ก แบบ ก1 4 26,000 

3422 สาขาวิชาเคมีประยุกตA แผน ก แบบ ก2 5 26,000 

3423 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3424 สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร- 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

3425 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

3426 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟEา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

3427 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟEา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

วิทยาลัยการศึกษา  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

3428 สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

3429 สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา แผน ข 30 
ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 
ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

3430 สาขาวิชาสะเต็มศึกษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

3431 สาขาวิชาสะเต็มศึกษา แผน ข 30 
ภาคการศึกษาที่ 1,2 30,000 
ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

วิทยาลัยการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

3432 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 50 25,000 

รหัสสาขา... 



- 9 - 

 

รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 
ค(าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการ (ต(อ) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

3433 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยว โรงแรม 
และธุรกิจบริการ 

แผน ก แบบ ก2 10 45,750 

3434 สาขาวิชาการจัดการการท>องเที่ยว โรงแรม 
และธุรกิจบริการ 

แผน ข 20 30,500 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผู�สมัครไม>เปDนไปตามเปEารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสิทธิ์ไม>จัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ>งการศึกษาเปDน 2 แผน คือ 

 2.1) แผน ก เปDนแผนการศึกษาที่เน�นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธA ดังนี้ 

 2.1.1) แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธA ซึ่งมีค>าเทียบได�ไม>น�อยกว>า 36 หน>วยกิต โดย
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให�เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม>
นับหน>วยกิต แต>จะต�องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.1.2) แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธA ซึ่งมีค>าเทียบได�ไม>น�อยกว>า 12 หน>วยกิต และต�องศึกษารายวิชาอีก 
ไม>น�อยกว>า 12 หน>วยกิต 

 2.2) แผน ข เปDนแผนการศึกษาที่ เน�นการศึกษางานรายวิชาโดยไม>ต�องทําวิทยานิพนธA   

แต>ต�องมีการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง ไม>น�อยกว>า 3 หน>วยกิต และไม>เกิน 6 หน>วยกิต 

    3) คุณสมบัติของผู#สมัคร  
 3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

 3.1.1)  ต�องเปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา      
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 3.1.2) ไม>เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่ สุดให�จําคุก เว�นแต>ในกรณีความผิด 
อันได�กระทําโดยความประมาทหรือความผิดอันเปDนลหุโทษ 

 3.1.3) ไม>เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
 3.1.4) ร>างกายแข็งแรงและไม>เปDนโรค หรือภาวะอันเปDนอุปสรรคต>อการศึกษา 

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  
 3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      

      เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ เกี่ยวข�อง หรือมีประสบการณA 
ทํางานที่เกี่ยวข�อง 

3.2.2) หลักสูตร... 
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3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 
     เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง หรือมีประสบการณA 
ทํางานที่เกี่ยวข�อง 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-การเกษตร      
     เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง หรือมีประสบการณA 
ทํางานที่เกี่ยวข�อง  

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-การอาหารและการจัดการ
ความปลอดภัยทางอาหาร 

     เปDนผู� สํ าเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท> าทางด� านวิทยาศาสตรA 
จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต>างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร- 
     เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง หรือมีประสบการณA 

ทํางานที่เกี่ยวข�อง 

3.2.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล#อม 
     เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

3.2.7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 
  1) แผน ก แบบ ก1 

เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าด�านวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่น โดยมีประสบการณAในการทํางานที่เกี่ยวข�อง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 

                       2) แผน ก แบบ ก2 
เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าด�านวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

หรือสาขาวิชาอื่นโดยมีประสบการณAในการทํางานที่เกี่ยวข�อง 

3) แผน ข 
เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าด�านวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

หรือสาขาวิชาอื่นโดยมีประสบการณAในการทํางานที่เกี่ยวข�อง 

3.2.8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล#อม 
1) แผน ก แบบ ก1 

เปDนผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ด�านสิ่ งแวดล�อม มีผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 
หรือมีประสบการณAทํางานด�านสิ่งแวดล�อม อย>างน�อย 3 ป(ขึ้นไป 

2) แผน ก... 
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2) แผน ก แบบ ก2 
เปDนผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ด�านสิ่งแวดล�อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

3) แผน ข 
เปDนผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข�อง 

3.2.9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร- 
  เปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3.2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต- 

  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด�านวิทยาศาสตรA หรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข�อง 

3.2.11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด�านวิทยาศาสตรA หรือสาขาวิชาอื่น   
ที่เกี่ยวข�อง   

3.2.12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

       เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง 
กับวิศวกรรมศาสตรA หรือวิทยาศาสตรA หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรA วิจัยและนวัตกรรมให�การรับรอง 

3.2.13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ?า 

  1) แผน ก แบบ ก1 
      1.1) เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง 

กับวิศวกรรมศาสตรA หรือวิทยาศาสตรA หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรA วิจัยและนวัตกรรมให�การรับรอง  
          1.2) เปDนผู�มีประสบการณAทํางาน ที่เกี่ยวข�องกับวิศวกรรมศาสตรA หรือวิทยาศาสตรA 
หรือเทคโนโลยี ไม>น�อยกว>า 2 ป( 

    2) แผน ก แบบ ก2 
  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข�อง 

กับวิศวกรรมศาสตรA หรือวิทยาศาสตรA หรือเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรA วิจัยและนวัตกรรมให�การรับรอง  

 

3.2.14) หลักสูตร... 
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3.2.14) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 
  เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

3.2.15) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 
  เปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรA เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรA หรือคณิตศาสตรA หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.16) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 เปDนผู� สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท>าจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2.17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท(องเท่ียว โรงแรม และธุรกิจบริการ 
      เปDนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    3. การรับสมัครและการคัดเลือกเข#าศึกษา 
 3.1 สมัครผ>านทางเว็บไซตA www.admission.up.ac.th ตั้งแต(บัดน้ีถึงวันท่ี 12 กันยายน 2565  

โดยผู�สมัครจะต�องกรอกข�อมูลใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน และส่ังพิมพAเอกสารใบสมัครพร�อมทั้ง 
ติดรูปผู�สมัครตามที่กําหนดไว�  

 3 .2   ส่ั งพิ มพA ใบ ชํ าระ เ งิ นพร� อม ชํ าระค> าส มัคร  1 ,000 บาท ผ> านเคานA เตอรA เซอรA วิ ส  
ตั้งแต(บัดน้ีถึงวันท่ี 12 กันยายน 2565 ท้ังน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระค(าสมัครได#หลังจาก
ชําระค(าสมัครแล#ว 3 วันทําการ  

 3.3 ผู�สมัครส>งเอกสารการสมัครพร�อมหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง หรือทางไปรษณียA (แบบ EMS) 

ไปยังคณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงคAจะเข�าศึกษา) ตําบลแม>กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแต(บัดน้ี 
ถึงวันท่ี 12 กันยายน 2565 (ดูวันประทับตราไปรษณีย-เปHนสําคัญ) ทั้งนี้ สามารถติดต>อสอบถาม 

ผู�ประสานงาน ดังนี้ 
  1) คณะเกษตรศาสตรAและทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผู�ประสานงาน นางกรวิกา  ดวงปiญญารัตนA 
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 3247 
   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 
   เว็บไซตAคณะ www.upagri.com 

2) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตรA 
4.1) ผู�ประสานงาน นางสาวธิภาภรณA เงินเย็น 

   เบอรAโทรศัพทA 09 5914 2669, 0 5446 6692 ต>อ 1514  
 

โทรสาร... 
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โทรสาร 0 5446 6692 
E-mail : thipaporn.ng@up.ac.th  
เว็บไซตAคณะ www.mis.up.ac.th 

  3) คณะเภสัชศาสตรA 
   3.1 ผู�ประสานงาน นางไพจิตรา อินสุขิน  
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 3188 
   E-mail : phaijittra.kr@up.ac.th 

เว็บไซตAคณะ www.pharmacy.up.ac.th 
   3.2 ผู�ประสานงาน นางสาวณัฏฐวรรณA กุรุสัก 
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 3182 
   E-mail : mattawan.ku@up.ac.th 

เว็บไซตAคณะ www.pharmacy.up.ac.th 
  4) คณะพลังงานและสิ่งแวดล�อม 
   ผู�ประสานงาน นางสาวปริฉัตร เรือนแก�ว 
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 3394 
   E-mail : parichat.ru@up.ac.th 
   เว็บไซตAคณะ www.seen.up.ac.th 

5) คณะวิทยาศาสตรA 
      5.1 ผู�ประสานงาน นายเวทิน เกษรพรม 

เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 1715 
 โทรสาร 0 5446 6664 
 E-mail : wetin.ka@up.ac.th 
เว็บไซตAคณะ www. science.up.ac.th  
5.2 ผู�ประสานงาน นางสาวสุดารัตนA  แซ>จuาว 
เบอรAโทรศัพทA  08 2896 7227, 0 5446 6666 ต>อ 1715 
 โทรสาร 0 5446 6664 
 E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 
เว็บไซตAคณะ www. science.up.ac.th 

6) คณะวิศวกรรมศาสตรA 
   ผู�ประสานงาน นายกิตติ  ไพเจริญ 
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 3391 
   โทรสาร 0 5446 6662 

E-mail... 
... 
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   E-mail :kit.tipi@hotmail.com 
   เว็บไซตAคณะ www.eng.up.ac.th 

   7) คณะศิลปศาสตรA 
   ผู�ประสานงาน นางสาวชุติมา  ปiญญาวงศA 
   เบอรAโทรศัพทA  09 8746 0419, 0 5446 6666 ต>อ 1681 
   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 
   เว็บไซตAคณะ www.libarts.up.ac.th 
   ผู�ประสานงาน นางสาวสุภาพร คํารศ 
   เบอรAโทรศัพทA  06 5115 4145, 0 5446 6666 ต>อ 1681 
   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 
   เว็บไซตAคณะ www.libarts.up.ac.th  
  8) วิทยาลัยการศึกษา 

 ผู�ประสานงาน นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์ 
   เบอรAโทรศัพทA 0 5446 6666 ต>อ 1371 
   โทรสาร 0 5446 6691  
   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 
   เว็บไซตAวิทยาลัย www.se.up.ac.th 
  9) วิทยาลัยการจัดการ 

 ผู�ประสานงาน นางสาวธนาภรณA ภู>พฤกษชาติ 
   เบอรAโทรศัพทA  0 2655 1100 ต>อ 1 
   โทรสาร  0 2655 1146 
   E-mail : tanaporn.po@up.ac.th 

 ผู�ประสานงาน นางสาวสิริภัสสร มาวงษA 
   เบอรAโทรศัพทA  0 2655 1100 ต>อ 1 
   โทรสาร  0 2655 1146 
   E-mail : siripatsorn.ma@up.ac.th  

3.4 คณะ/วิทยาลัยส>งผลการคัดเลือกพร�อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ให�งานรับเข�าศึกษา
กองบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการประกาศผลต>อไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผู�สมัครไม>เปDนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที      

ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให�ถือเปDนที่สิ้นสุด 
 

4. หลักฐาน... 
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    4. หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครที่ส่ังพิมพAจากเว็บไซตA www.admission.up.ac.th และติดรูปถ>ายหน�าตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา)  
ไม>สวมหมวก ไม>สวมแว>นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ>ายไว�ไม>เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

4.2 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1  ฉบับ  
4.2.1  สําหรับผู�สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล�ว ให�ใช�สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ 
4.2.2 สําหรับผู�สมัครที่กําลังศึกษาอยู>ในภาคเรียนสุดท�ายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ให�ใช�ใบรับรองจากสถานศึกษาว>ากําลังศึกษาอยู>ในภาคเรียนสุดท�าย และใบแสดงผลการเรียน 
ในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาถึงก>อนภาคเรียนสุดท�าย 

4.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการ (ทั้งด�านหน�าและด�านหลัง) 

จํานวน 1  ฉบับ 
4.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ�ามี) จํานวน 1  ฉบับ 
4.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ>านความรู�ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถ�ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
หากปรากฏในภายหลังว>า ผู�สมัครขาดคุณสมบัตใินข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว>า ข�อความที่ได�แจ�งไว�   

ในใบสมัครเปDนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปDนเอกสารเท็จหรือปลอมผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์
ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว>าผู�สมัครจะได�สมัครหรือได�ผ>านการคัดเลือกแล�วก็ตาม นอกจากนี้
ผู�สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 

 

    5. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ท่ีประสงค-เข#าศึกษา  
บัดนี้ - วันที่ 12 กันยายน 2565 

    6. ประกาศรายชื่อผู#ผ(านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข#าศึกษา 
วันที่ 29 กันยายน 2565  

    7. บันทึกระเบียนประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม( ผ(านเว็บไซต- www.reg.up.ac.th  
วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 

    8. ชําระค(าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/ภาคการศึกษาปลาย 
        วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 

    9. เปWดภาคการศึกษา  
  8.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข 
      วันที่ 15 ตุลาคม 2565 
 8.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

    วันที่ 31 ตุลาคม 2565      

    ประกาศ... 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  

 
    
 
 

 
 
 

      (ผู�ช>วยศาสตราจารยA ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
      รองอธิการบดีฝyายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 
 

  อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แล�วนั้น เพื่อให�การดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย เป5นไปด�วยความเรียบร�อย 
จึงขอออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข#าศึกษา 

2.) คุณสมบัติเฉพาะ 

2 .1 )  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ 

และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

     1) แบบ 1.1 

 เป5นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท=าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค3าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร4และทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3321 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 1.1 5 30,000 

3322 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 1.2 5 26,000 

3323 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 2.1 5 30,000 

3324 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

แบบ 2.2 5 26,000 

2) แบบ 1.2... 
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 2) แบบ 1.2 

  เป5นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท=าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 

     3) แบบ 2.1 

 เป5นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท=าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 4) แบบ 2.2 

  เป5นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท=าจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนระดับดีมาก 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  10   สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

 
    
 
 

 
 
 

      (ผู�ช=วยศาสตราจารยE ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
      รองอธิการบดีฝGายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 
 

  อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ป(การศึกษา 2565 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แล�วนั้น เพื่อให�การดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข�าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย เป6นไปด�วยความเรียบร�อย 
จึงขอออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข#าศึกษา 

2.) คุณสมบัติเฉพาะ 

2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 
  เป6นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท>าด�านวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 
หรือสาขาวิชาอื่นโดยมีประสบการณ?ในการทํางานที่เกี่ยวข�องไม>น�อยกว>า 2 ป( 

              2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล#อม 
  เป6นผู� สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด�านสิ่งแวดล�อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 
 
 
 

  

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

ค2าธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล#อม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3325 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แบบ 1.1 5 30,000 

3326 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล�อม แบบ 1.1 5 30,000 

ประกาศ... 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

 
    
 
 

 
 
 

      (ผู�ช>วยศาสตราจารย? ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
      รองอธิการบดีฝFายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 




