
ปฏิทนิ  

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) ปการศกึษา 2565 (รอบ 2) 
   

ลําดบัที ่ กจิกรรม 
ภาคการศกึษาที่ 1/ 

ภาคการศกึษาตน 

1 

การสมัคร  

กรอกข อมูลผ านเว็บไซต  www.admission.up.ac.th สมัครเข าศึกษา ระดั บบัณฑิตศึกษา  

สั่งพมิพเอกสารใบสมัครพรอมทัง้ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

บัดนี้ – 13 พ.ค. 65 

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

3 ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วทิยาลัย ท่ีประสงคเขาศกึษา 

-  สําหรับผูสมัครระดับปริญญาเอก ท่ีมีผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษแรกเขา 

ตามเกณฑใหยื่นหลักฐานประกอบพรอมใบสมัคร กรณีที่ยังไมมีผลการสอบดังกลาว  

สามารถสมัครสอบวัดความรูภาษาอังกฤษไดท่ีศูนยภาษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

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

4 คณะ/วทิยาลัยสงผลการพจิารณาการรับเขาศกึษาพรอมเอกสารและหลกัฐาน 

การสมัครใหกองบรกิารการศกึษา 
วันท่ี 19 พ.ค. 65 

5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืกและมสีิทธิ์เขาศกึษา วันท่ี 23 พ.ค. 65 

6 บันทกึระเบยีนประวัตนิิสติใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th 26-31 พ.ค. 65 

7 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนสิติใหม Online 26-31 พ.ค. 65 

8 ชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศกึษาตน 6 – 10 ม.ิย. 65 

9 เปดภาคการศกึษา 13 มิ.ย. 65 
 

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

โทรศพัท 0 5446 6666 ตอ 1273  โทรสาร 0 5446 6694 



 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2565 (รอบ 2) 

 

  ด วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมั ครบุ คคลเ พ่ือคัดเลือกเข า ศึ กษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑติศึกษา ปการศึกษา 2565 (รอบ 2) โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับเขาศึกษา 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัย 

เพ่ือพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

คณะพลังงานและส่ิงแวดลอม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2801 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แบบ 1.1 5 30,000 

2802 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แบบ 2.1 5 30,000 

2803 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม แบบ 1.1 5 30,000 

2804 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม แบบ 2.1 5 30,000 

คณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

2805 สาขาวิชาชีววทิยา แบบ 1.1 5 40,000 

2806 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 2.1 5 40,000 

2807 สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 2.2 5 40,000 

2.1) แบบ 1... 
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2.1) แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่ เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรู ใหม 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรอืทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต   

แตจะตองมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  

48 หนวยกิต  

แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  

72 หนวยกิต  

2.2) แบบ 2  เปนแผนการศึกษาท่ี เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ี มี คุณภาพสูง  

และกอใหเกดิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

36 หนวยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกิต และศกึษางานรายวิชาอกีไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

3) คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

3.1) คุณสมบัติทั่วไป 

3.1.1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก       

หรอืปริญญาโท หรือเทยีบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.1.2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันไดกระทําโดยความประมาทหรอืความผดิอันเปนลหุโทษ 

3.1.3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษา 

3.1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา   

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา     

1) แบบ 1.1 

เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

 

 

2) แบบ 2.1... 
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2) แบบ 2.1 

เปนผูสําเร็จการศกึษาวทิยาศาสตรระดับปรญิญาโท หรอืเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง 

3) แบบ 2.2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรอืเทียบเทา

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยตองสําเร็จการศึกษาในระดับดมีาก 

4) เกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา 

         นสิติระดับปรญิญาเอกตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษแรกเขาศึกษาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  4.1) นิสติระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

      4.1.1) มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศูนยภาษา 

คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยจัดให ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 หรอื 

      4.1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ไดคะแนนไมต่ํากวา 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL 

IBT ไดคะแนนไมต่ํากวา 45 หรอื 

      4.1.3) มีผลการสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 4.0 

  4.2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

ภาษาไทย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

      4.2.1) มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนยภาษาจัดให  

ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 หรอื 

      4.2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ไดคะแนนไมตํ่ากวา 500 หรือมีผลการสอบ TOEFL 

IBT ไดคะแนนไมต่ํากวา 61 หรอื 

   4.2.3) มผีลการสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 5.0 

หมายเหตุ: กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งใชหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนเปนภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาดังกลาวตองเปนสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยใหนิสิตแสดงหลักฐานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหนิสิตเปนผูผานความรูภาษาอังกฤษ 

แรกเขาศกึษา และ/หรือใหนสิติเปนผูสอบผานความรูภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

    2. ระดับ... 

... 
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   2. ระดับปรญิญาโท 

       1) หลักสูตร/สาขาวชิา และจํานวนรับเขาศึกษา 

รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะพลังงานและส่ิงแวดลอม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

2901 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

2902 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

2903 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดลอม แผน ข 15 25,000 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรียนการสอน 

   2) รูปแบบการจัดการศกึษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบงการศกึษาเปน 2 แผน คือ 

   2.1) แผน ก เปนแผนการศกึษาท่ีเนนการวจิัย โดยมีการทําวิทยานพินธ ดังนี้ 

   2 . 1 .1 )  แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ  ซ่ึง มีค า เ ทียบได ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้น โดยไมนับ

หนวยกติ แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2.1.2) แบบ ก2 ทําวทิยานพินธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีก 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   2.2) แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ  

แตตองมกีารศกึษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

       3) คุณสมบัติของผูสมัคร  

   คณุสมบัติทั่วไป 

   1.1) ตองเปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวของตามความเห็นชอบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   1.2) ไม เคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่ สุดใหจํ าคุก เวนแต ในกรณีความผิด 

อันไดกระทําโดยความประมาทหรอืความผดิอันเปนลหุโทษ 

   1.3) ไมเคยถูกคัดช่ือออกอันเน่ืองมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศึกษาใด 

   1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

 

3. การรับ... 
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    3. การรับสมคัรและการคัดเลือกเขาศึกษา 

 3.1 สมัครผานทางเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมท้ัง 

ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว  

 3.2  สั่งพมิพใบชําระเงินพรอมชําระคาสมัคร 1,000 บาท ผานเคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี  

13 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคาสมัครแลว 

3 วันทําการ  

 3.3 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง หรอืทางไปรษณีย (แบบ EMS) 

ไปยังคณะ/วิทยาลัย (ท่ีประสงคจะเขาศึกษา) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  ตั้งแตบัดนี้

ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถาม 

ผูประสานงาน ดังนี้   

         1) คณะพลังงานและส่ิงแวดลอม 

   ผูประสานงาน นางสาวปริฉัตร เรือนแกว 

   เบอรโทรศัพท 08 4918 7608 , 0 5446 6666 ตอ 3394 

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

   เว็บไซตคณะ www.seen.up.ac.th 

 2) คณะวทิยาศาสตร 

 ผูประสานงาน นางสาวสุดารัตน  แซจาว 

เบอรโทรศัพท  08 2896 7227 ,0 5446 6666 ตอ 1715 

 โทรสาร 0 5446 6664 

 E-mail : sudarat.nooja@gmail.com 

เว็บไซตคณะ www. science.up.ac.th 

3.4 คณะ/วิทยาลัยสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ใหกองบริการการศึกษา 

งานรับเขาศึกษาเพ่ือดําเนินการประกาศผลตอไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผูสมัครไมเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวทิยาลัย จะถูกตัดสทิธิ์การคัดเลอืกทันที      

ท้ังนี้ การตัดสนิผลการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยพะเยาใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

    4. หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากเว็บไซต www.admission.up.ac.th และติดรูปถายหนาตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา) 

ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดอืน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร 

4.2 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1  ฉบับ  

4.2.1  สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาแลว ใหใชสําเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรบัรองคุณวุฒิ 

4.2.2 สําหรับ... 
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4.2.2 สําหรับผูสมัครท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับปริญญาตรี (บางสาขาวิชา)  

ให ใช ใบรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยู ในภาคเรียนสุดทาย และใบแสดงผลการเรียน 

ในระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาถึงกอนภาคเรียนสุดทาย 

4.3 สําเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ 

4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ทั้งดานหนาและดานหลัง) 

จํานวน 1  ฉบับ 

4.5 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรอืสกุล และหลักฐานการสมรส (ถามี) จํานวน 1  ฉบับ 

4.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนสิิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัตใินขอใดขอหน่ึง หรอืตรวจสอบพบวา ขอความท่ีไดแจงไว   

ในใบสมัครเปนเท็จ หรอืหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรอืปลอมผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัครหรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้

ผูสมคัรยังอาจถูกดําเนนิคดีอาญาตามกฎหมายดวย  

 

    5. ย่ืนใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วทิยาลัย ที่ประสงคเขาศึกษา  

บัดนี้ - วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

    6. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศกึษา  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

    7. บันทกึระเบียนประวัตนิิสิตใหม ผานเว็บไซต www.reg.up.ac.th  

วันท่ี 26 – 31 พฤษภาคม 2565  

    8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม Online  

     วันท่ี 26 – 31 พฤษภาคม 2565 

    9. ชําระคาธรรมเนยีมการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี 1/ภาคการศกึษาตน 

        วันท่ี 6 – 10 มถุินายน 2565 

    10. เปดภาคการศึกษา  

 วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 
      

ประกาศ... 
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  ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  

 

 

    

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบัิติการแทน 

      อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


