
ปฏิทนิ  

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเขาศกึษาในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา (ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) ปการศกึษา 2565 
   

ลําดบัที ่ กจิกรรม 
ภาคการศกึษาที่ 1/ 

ภาคการศกึษาตน 

1 

การสมัคร  

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

สั่งพมิพเอกสารใบสมัครพรอมทัง้ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว 

บัดนี้ – 6 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 
ครัง้ที่ 1 วันที่ 24 มี.ค. 65 

ครัง้ที่ 2 วันท่ี 18 พ.ค. 65 

5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืกและมสีิทธิ์เขาศกึษา 
ครัง้ที่ 1 วันที่ 30 ม.ีค. 65 

ครัง้ที่ 2 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 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑติศกึษา ปการศึกษา 2565 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. ระดับปรญิญาเอก 

1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศึกษา 

 รหัส

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศึกษา/

ภาคการศกึษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1501 สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต แบบ 1.1 3 30,000 

1502 
สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต 

(หองเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แบบ 1.1 2 30,000 

1503 สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต แบบ 2.1 3 30,000 

1504 
สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต 

(หองเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แบบ 2.1 2 30,000 

คณะนิติศาสตร 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

1505 หลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑติ แบบ 1.1 10 40,000 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

1506 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม แบบ 1.1 5 82,500 

1507 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 

(หองเรียนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แบบ 1.1 5 82,500 

1508 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม แบบ 2.1 10 82,500 

รหัสสาขา... 
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 รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร(ตอ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1509 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แบบ 2.1 10 82,500 

1510 สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ แบบ 2.1 5 50,000 

คณะวทิยาศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1511 สาขาวชิาคณิตศาสตร แบบ 2.1 5 30,000 

1512 สาขาวชิาคณิตศาสตร แบบ 2.2 5 30,000 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1513 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย

และการกีฬา 
แบบ 2.1 5 30,000 

1514 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย

และการกีฬา 
แบบ 2.2 2 35,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1515 สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา แบบ 1.1 5 50,000 

คณะศลิปศาสตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1516 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 50,000 

1517 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 50,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

1518 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎบัีณฑติ แบบ 2.1 10 50,000 

วทิยาลัยการศกึษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1519 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา แบบ 1.1 2 50,000 

1520 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 2.1 (2) 5 50,000 

1521 สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 (1) 6 70,000 

รหัสสาขา... 
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หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัย 

เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

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  

และกอใหเกดิความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศกึษางานรายวิชาเพ่ิมเตมิ 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) คุณสมบัติท่ัวไป 

3.1.1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก       

หรอืปริญญาโท หรือเทยีบเทาจากสถาบันอดุมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

 รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

วทิยาลัยการการจัดการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1522 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม 

และธุรกิจบริการ 
แบบ 1.1 10 85,500 

1523 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม 

และธุรกิจบริการ 
แบบ 2.1 10 85,500 

1524 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา แบบ 1.1 10 53,000 

3.1.2) ไมเคย... 
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3.1.2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันไดกระทําโดยความประมาทหรอืความผดิอันเปนลหุโทษ 

3.1.3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤตจิากสถาบันการศกึษา 

3.1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา   

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ 

3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต 

    เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ หรือมีประสบการณ

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.2) หลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 

                        เป นผู สํ า เ ร็จการศึ กษา ระ ดับปริญญาโท หลั กสู ตรนิติ ศ าสตรมหาบั ณฑิต 

จากสถาบันอุดมศกึษาท่ีกระทวงศกึษาธกิารรับรอง หรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม  

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา 

การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 

1.1.1) เปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกฬีาเพื่อการทองเที่ยว อยางนอย 1 เรื่อง 

1.1.2) เปนอาจารยสอนสาขาวิชาการทองเท่ียว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพ่ือการทองเที่ยว หรือบรหิารธุรกิจ อยางนอย 3 ป 

1.2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา             

การโรงแรม หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรอืสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ แผน ข 

1.2.1) เปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว อยางนอย 3 เรื่อง  

1.2.2) เปนอาจารยสอนสาขาวิชาการทองเ ท่ียว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพ่ือการทองเที่ยว หรือบรหิารธุรกิจ อยางนอย 3 ป 

2) แบบ 2.1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทองเท่ียว หรือสาขาวิชาการโรงแรม 

 หรอืสาขาวชิาบรหิารธุรกิจ หรือสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรอื แผน ข 

2.1) เคยเปนนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหนาโครงการวิจัยที่เก่ียวของกับ 

การทองเที่ยว หรอืโรงแรม หรอืกีฬาเพ่ือการทองเท่ียว อยางนอย 1 เรื่อง 

2.2) เคยเปน... 
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2.2) เคยเปนนักวิจัยรวมในโครงการวิจัยที่ เก่ียวของกับการทองเท่ียว หรือกีฬา 

เพ่ือการทองเที่ยว อยางนอย 2 เรื่อง 

2.3) เคยมีประสบการณสอนในสาขาวิชาการทองเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬา 

เพ่ือการทองเที่ยว หรือบรหิารธุรกิจ อยางนอย 1 ป  

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

                        เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ แผน ก หรอื แผน ก แบบ ก2 มีผลการเรยีนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.25 

3.2.5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

1) แบบ 2.1      

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต หรอืเทียบเทา

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยตองสําเร็จการศึกษา 

ระดับปรญิญาตรใีนระดับดีมาก 

3.2.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 

และการกีฬา     

1) แบบ 2.1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

หรอืเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2) แบบ 2.2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรอืเทียบเทา

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในระดับดีมาก 

3.2.7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา 

     เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่ เ ก่ียวของ 

กับวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหการรับรอง 

 

 

 

3.2.8) หลักสูตร... 

... 
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3.2.8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

1) แบบ 1.1 

1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

แบบทําวิทยานิพนธ (รบัท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางชาต)ิ 

1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา 3.25 หรือเทียบเทา 

1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ไดรับการตีพิมพแลว

อยางนอย 1 บทความ ภายใน 5 ปยอนหลัง ตามเกณฑ กพอ. 

1.4) สามารถสงโครงรางงานวิจัยท่ีคาดวาจะพัฒนาเปนดุษฎีนิพนธได และโครงรางงานวิจัย

ตองมีความยาวประมาณ 8-10 หนา (สงไดตลอดท้ังป) 

1.5) เปนผูมคีวามพรอมในการศกึษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรกึษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

1.6) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2) แบบ 2.1 

 2.1) เปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรประยุกต หรือภาษาอังกฤษศึกษา 

(รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศกึษาชาวตางชาติ) 

2.2) มผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมตํ่ากวา 3.25 หรอืเทียบเทา 

2.3) เปนผูมีความพรอมในการศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา

และชวยเหลอื 

2.4) สามารถทํางานภายใตความกดดัน และทํางานรวมกับผูอื่นได 

3.2.9) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทางสาธารณสุขศาสตร หรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาโท ไมต่ํากวา 3.25  

     2)  มีประสบการณการทํางานด านสาธารณสุข หรือสาขาอื่ นที่ เ ก่ียวขอ งกับ 

งานสาธารณสุข หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อยางนอย 1 ป 

3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

      เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เก่ียวของ หรือมีประสบการณ

ทํางานที่เก่ียวของ 

 

  3.2.11) หลักสูตร... 
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3.2.11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

      เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เก่ียวของ หรือมีประสบการณ

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม 

และธุรกจิบริการ 

      เปนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท  

3.2.13) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

      เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

4) เกณฑการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 นสิติระดับปรญิญาเอกตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษแรกเขาศกึษาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

    1) นสิติระดับปรญิญาเอก หลักสูตรภาษาไทย 

       1.1) มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ท่ีศูนยภาษาจัดให ได

คะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60 หรือ 

       1.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ไดคะแนนไมต่ํากวา 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL IBT 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 45 หรอื 

       1.3) มผีลการสอบ IELTS ไดคะแนนไมตํ่ากวา 4.0  

     2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรภาษาไทย 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

        2.1) มีผลการสอบเทยีบความรูภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑติศึกษาที่ศูนยภาษาจัดให ได

คะแนนไมตํ่ากวารอยละ 65 หรอื 

        2.2) มีผลการสอบ TOEFL PBT, TOEFL ITP ไดคะแนนไมต่ํากวา 500 หรือมีผลการสอบTOEFL IBT 

ไดคะแนนไมต่ํากวา 61 หรือ 

        2.3) มผีลการสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 5.0 

    4.2 การยื่นผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามขอมูลขางตน ตองเปนผลการสอบที่มีอายุ 

ไมเกินสองปนับตั้งแตวันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรอีหลักฐานการสอบจนถึงวันท่ีนสิิตยื่นผลการสอบ 

    4.3 กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซ่ึงใชหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาดังกลาวตองเปนสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) รับรองโดยใหนิสิตแสดงหลักฐานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหนิสิตเปนผูสอบผานความรูภาษาอังกฤษแรกเขาศึกษา 

และ/หรือใหนิสติเปนผูสอบผานความรูภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นสําเร็จการศึกษา 

2. ระดับ... 
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   2. ระดับปรญิญาโท 

       1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเขาศกึษา 

รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1601 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1602 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1603 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก1 10 20,000 

1604 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1605 สาขาวชิาวิทยาศาสตรการเกษตร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1606 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1607 สาขาวชิาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร 
แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1608 สาขาวิชาวทิยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร 
แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1609 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร 
แผน ข 10 20,000 

1610 สาขาวชิาสัตวศาสตร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1611 สาขาวิชาสัตวศาสตร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1612 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยแีละขอมูลดิจิทัล แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1613 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยแีละขอมูลดิจิทัล แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1614 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยแีละขอมูลดิจิทัล แผน ข 20 20,000 

1615 สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1616 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต  

หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1617 สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต แผน ข 10 20,000 

1618 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต  

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 10 20,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตอ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

1619 สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1620 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1621 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร แผน ข 20 20,000 

คณะนิติศาสตร 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

1622 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1623 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1624 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 10 20,000 

คณะบริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

1625 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1626 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 10 25,000 

1627 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แผน ข 10 25,000 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

1628 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1629 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1630 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม แผน ข 10 20,000 

1631 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม

(หองเรยีนวทิยาเขตเชยีงราย) 
แผน ข 10 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

1632 สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ แผน ก แบบ ก2 5 35,000 

คณะพลังงานและส่ิงแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

1633 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะพลังงานและส่ิงแวดลอม(ตอ) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

1634 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก2 10 20,000 
1635 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม แผน ข 15 25,000 
1636 สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก1 10 25,000 
1637 สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 15 20,000 
1638 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ข 15 25,000 

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

1639 สาขาวชิานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 3 20,000 

1640 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 3 20,000 

1641 สาขาวชิานโยบายสาธารณะ แผน ข 20 20,000 

คณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

1642 สาขาวิชาคณติศาสตร แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1643 สาขาวชิาเคมีประยุกต แผน ก แบบ ก1 5 26,000 

1644 สาขาวชิาเคมีประยุกต แผน ก แบบ ก2 5 26,000 

1645 สาขาวชิาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

1646 สาขาวชิาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1647 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย

และการกีฬา 
แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1648 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย

และการกีฬา(หองเรยีนวทิยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 10 25,000 

คณะวศิวกรรมศาสตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

1649 สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1650 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก1 5 25,000 

1651 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก2 5 25,000 

1652 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 25,000 

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

คณะศลิปศาสตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

1653 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1654 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1655 สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 15,000 

1656 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 20,000 

1657 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 20,000 

1658 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 15 15,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

1659 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1660 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ แผน ข 20 20,000 

วทิยาลัยการศึกษา  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 

1661 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 5 20,000 

1662 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา แผน ข 60 20,000 

1663 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 55 20,000 

1664 สาขาวชิาการเรยีนรูแบบบูรณาการสมอง แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

1665 สาขาวชิาการเรยีนรูแบบบูรณาการสมอง แผน ข 30 
ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1666 
สาขาวิชาการเรียนรูแบบบูรณาการสมอง 

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 30 

ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1667 สาขาวชิานวัตกรทางการศึกษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

1668 สาขาวชิานวัตกรทางการศกึษา แผน ข 15 
ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1669 
สาขาวิชานวัตกรทางการศกึษา  

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 15 

ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1670 สาขาวิชาสะเต็มศกึษา แผน ก แบบ ก2 15 40,000 

     

รหัสสาขา... 
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รหัส

สาขาวชิา 
หลักสูตร/สาขาวชิา แผนการศกึษา จํานวนรับ 

คาธรรมเนียมการศกึษา/

ภาคการศกึษา 

วทิยาลัยการศึกษา(ตอ)  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 

1671 สาขาวชิาสะเต็มศกึษา แผน ข 15 
ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1672 
สาขาวิชาสะเต็มศกึษา  

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข 15 

ภาคการศึกษาท่ี 1,2 30,000 

ภาคการศึกษาที่ 3 20,000 

1673 สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2  10 35,000 

1674 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (1) 10 30,000 

1675 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 
แผน ข (1) 20 30,000 

1676 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (2) 10 30,000 

1677 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

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

วทิยาลัยการจัดการ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ 

1678 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 15 23,000 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

1679 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม 

และธุรกิจบริการ 
แผน ก แบบ ก2 10 45,750 

1680 
สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม 

และธุรกิจบริการ 
แผน ข 20 30,500 

หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเปารับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอสงวนสทิธิ์ไมจัดการเรียนการสอน 

2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบงการศกึษาเปน 2 แผน คือ 

 2.1) แผน ก เปนแผนการศกึษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวทิยานิพนธ ดังนี้ 

 2.1.1) แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม

นับหนวยกิต แตจะตองมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.1.2) แบบ... 
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 2.1.2) แบบ ก2 ทําวิทยานพินธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีก 

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 2.2) แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ี เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ   

แตตองมกีารศกึษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

    3) คุณสมบัตขิองผูสมัคร  

 3.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

 3.1.1)  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา      

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 3.1.2) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด 

อันไดกระทําโดยความประมาทหรอืความผดิอันเปนลหุโทษ 

 3.1.3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเน่ืองมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

 3.1.4) รางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรอืภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศกึษา 

3.2) คุณสมบัติเฉพาะ  

 3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ      

      เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.2) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

      เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเกษตร      

      เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ  

3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร 

      เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางด านวิทยาศาสตร 

จากสถาบันการศกึษาท้ังในประเทศหรอืตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร 

      เปนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

 

 

3.2.6) หลักสูตร... 
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3.2.6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีและขอมูลดิจิทัล 

        เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.7) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภูมสิารสนเทศประยุกต 

        เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 

        เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.9) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

3.2.10) หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

 3.2.11) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ 

ทํางานที่เก่ียวของ 

 3.2.12) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

  1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร จากสถาบันการศึกษา 

ที่สภาการพยาบาลรับรอง  

  2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ซ่ึงเปนปจจุบัน 

  3) กรณีไมมีสัญชาติไทย ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ 

หรอืองคกรที่รับผดิชอบในประเทศของผูสมัคร 

 4) กรณีท่ีประเทศผูสมัครไมมีระบบการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ผูสมัครตองมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผูสมัคร หรือรับรองโดยหนวยงานกํากับการดูแล

วิชาชพีการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) 

 5) มีประสบการณทํางานดานการปฏิบัติงานวิชาชพีการพยาบาลอยางนอย 1 ป 

 6) คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร หรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

3.2.13) หลักสูตร... 
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3.2.13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

  1) แผน ก แบบ ก1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรอืเทียบเทาดานวิทยสศาสตรและเทคโนโลยี 

หรอืสําเรจ็การศกึษาสาขาอื่น โดยมปีระสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรอืหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรอืหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

3.2.14) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอม 

1) แผน ก แบบ ก1 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดานสิ่ งแวดลอม มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3 .00 ขึ้นไป 

หรอืมีประสบการณทํางานดานสิ่งแวดลอม อยางนอย 3 ปข้ึนไป 

2) แผน ก แบบ ก2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรอืหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ดานสิ่งแวดลอม หรอืสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ 

3) แผน ข 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรอืหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ หรอืสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ 

3.2.15) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ 

  1) แผน ก แบบ ก1 

      1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

หรอืสาขาวชิาท่ีเก่ียวของ 

          1.2) มีโครงรางงานวิจัยที่มีความสมบูรณตามหลักวิชาการพรอมนําเสนอ  

หรอืมีผลงานวจิัยที่ไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 1 / TCI 2 (อยางนอย 3 ชิ้น)   

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

หรอืสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 

3) แผน ข... 

... 
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    3) แผน ข 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

หรอืสาขาวชิาท่ีเก่ียวของ 

3.2.16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา         

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

3.2.17) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่

เก่ียวของ 

3.2.18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร หรือสาขาวิชาอื่น   

ที่เกี่ยวของ   

3.2.19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 

และการกฬีา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ หรอืเทยีบเทา 

3.2.20) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

       เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

กับวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหการรับรอง 

3.2.21) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา 

  1) แผน ก แบบ ก1 

      1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

กับวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยจีากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหการรับรอง  

          1.2) เปนผูมีประสบการณทํางาน ที่เก่ียวของกับวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร 

หรอืเทคโนโลย ีไมนอยกวา 2 ป 

    2) แผน ก แบบ ก2 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

กับวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยจีากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหการรับรอง  

3.2.22) หลักสูตร... 
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3.2.22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

           เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ หรือเทียบเทาจากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนใหการรับรอง 

3.2.23) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

      1) แผน ก แบบ ก1 

  1.1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  1.2) ตองมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

ไมนอยกวา 1 เร่ือง 

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  3) แผน ข 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

3.2.24) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

  1) แผน ก แบบ ก1 

  1.1) เปนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี 

  1.2) มบีทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ไดรับการตีพิมพแลวอยางนอย 1 บทความ 

ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ป ยอนหลังตามเกณฑ กพอ. 

  2) แผน ก แบบ ก2 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  3) แผน ข 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

3.2.25) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีผลการเรยีนเฉล่ีย

สะสม 2.75 และมีประสบการณทํางาน หรือวิจัยดานสุขภาพหลังสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

อยางนอย 1 ป 

  ทั้งนี้ หากคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร การพิจารณาจะข้ึนอยู กับ 

ดุลยพินจิของคณะกรรมการคัดเลอืก 

3.2.26) หลักสูตร... 
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3.2.26) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรอืมีประสบการณทํางาน

ที่เกี่ยวของ 

3.2.27) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการเรียนรูแบบบูรณาการสมอง 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานศึกษาศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาอื่น 

ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครแูลว 

3.2.28) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรทางการศกึษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เก่ียวของ และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชพีครูแลว 

3.2.29) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิาสะเต็มศึกษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร หรือคณิตศาสตร หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรอืท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3.2.30) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ หรือมีประสบการณ

ทํางานที่เก่ียวของ  

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

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นิสิตมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูแลว 

2. แผน ข (2) หมายถึง โครงสรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ มคอ. และสกอ. ในกรณท่ีีนสิิตไมมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

3.2.31) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ หรือมีประสบการณ 

การทํางานที่เก่ียวของ 

3.2.32) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม 

และธุรกจิบริการ 

       เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

 

 

 

3. การรับ... 
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    3. การรับสมคัรและการคัดเลอืกเขาศึกษา 

 3.1 สมัครผานทางเว็บไซต www.admission.up.ac.th ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565  

โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูลใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสั่งพิมพเอกสารใบสมัครพรอมท้ัง 

ตดิรูปผูสมัครตามที่กําหนดไว  

 3.2  สั่งพมิพใบชําระเงินพรอมชําระคาสมัคร 1,000 บาท ผานเคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี  

6 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครไดหลังจากชําระคาสมัครแลว  

3 วนัทําการ  

 3.3 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเอง หรอืทางไปรษณีย (แบบ EMS) 

ไปยังคณะ/วิทยาลัย (ท่ีประสงคจะเขาศึกษา) ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ตั้งแตบัดน้ี 

ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (ดูวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) ทั้งน้ี สามารถติดตอสอบถาม 

ผูประสานงาน ดังนี้ 

  1) คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผูประสานงาน นางกรวิกา  ดวงปญญารตัน 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 3247 

   E-mail : kiddee_21@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.upagri.com 

2) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

   ผูประสานงาน นายณัฏฐ กรธีาชาติ 

   เบอรโทรศัพท 08 0507 7134 , 0 5446 6666 ตอ 2323 

   E-mail : nut_mufc11@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.ict.up.ac.th 

3) คณะนติศิาสตร 

   3.1) ผูประสานงาน นายทรงพันธ อนุพันธ 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1852 

   E-mail : songpana@gmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.law.up.ac.th 

   3.2) นายปวรศิร ดํารงพุฒิเมธา 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1852 

   E-mail : pawarit.da@up.ac.th 

   เว็บไซตคณะ www.law.up.ac.th 

 

4) คณะ... 



- 20 - 

 

4) คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร 

4.1) ผูประสานงาน นางสาวธภิาภรณ เงินเย็น 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6692 ตอ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

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

4.2) ผูประสานงาน นางสาวนติยาภรณ วรรณมณี 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6692 ตอ 1514  

โทรสาร 0 5446 6692 

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

เว็บไซตคณะ www.mis.up.ac.th 

5) คณะพยาบาลศาสตร 

   ผูประสานงาน นางสาวพรรณสุกติต ทาทอง 

   เบอรโทรศัพท 06 1462 9942 , 0 5446 6666 ตอ 3257 

   E-mail : kk_june49@hotmail.co.th 

   เว็บไซตคณะ www.nurse.up.ac.th  

  6) คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม 

   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 

7) คณะรฐัศาสตรและสังคมศาสตร  

 7.1) ผูประสานงาน นางสาวรัตตกิาล คาสม 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1318 

   โทรสาร 0 5446 6708 

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

   7.2) ผูประสานงาน นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ 

   เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1322 

   โทรสาร 0 5446 6708 

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

   เว็บไซตคณะ www.spss.up.ac.th 

 

 

8) คณะ... 
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8) คณะวิทยาศาสตร 

      ผูประสานงาน นางสาวสุดารตัน  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  

9) คณะวิศวกรรมศาสตร 

   ผูประสานงาน นายกติต ิ ไพเจรญิ 

   เบอรโทรศัพท 08 1882 6713 ,0 5446 6666 ตอ 3391 

   โทรสาร 0 5446 6662 

   E-mail :kit.tipi@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.eng.up.ac.th 

   10) คณะศลิปศาสตร 

   ผูประสานงาน นางสาวชุตมิา  ปญญาวงศ 

   เบอรโทรศัพท  09 8746 0419 ,0 5446 6666 ตอ 1681 

   E-mail : pui_2-u@hotmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.libarts.up.ac.th 

11) คณะสาธารณสุขศาสตร 

   11.1) ผูประสานงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จูหวา 

   เบอรโทรศัพท 08 1675 7359 

   E-mail : sjuwa@hotmail.com 

   11.2) ผูประสานงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

   เบอรโทรศัพท 08 9269 0829 

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

   11.3) ผูประสานงาน ดร.สทิธชิัย ศริินวล 

   เบอรโทรศัพท 09 4823 7828 

   E-mail : suthichai@gmail.com 

   เว็บไซตคณะ www.medicine.up.ac.th  

  12) วิทยาลัยการศึกษา 

 12.1) ผูประสานงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธดิาวัลย  อุนกอง 

   เบอรโทรศัพท  08 4808 8714 

   E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com 

12.2) ผูประสาน... 

... 
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 12.2) ผูประสานงาน นางสรญา  จรสัโสภาสทิธิ์ 

   เบอรโทรศัพท  08 1960 6587 , 0 5446 6666 ตอ 1375 

   โทรสาร 0 5446 6691  

   E-mail : soraya_ngern@hotmail.com 

   เว็บไซตวทิยาลัย www.cce.up.ac.th 

  13) วทิยาลัยการจัดการ 

 ผูประสานงาน นางสาวสริภัิสสร มาวงษ 

   เบอรโทรศัพท  0 2655 1100 ตอ 1 

   โทรสาร  0 2655 1146 
   E-mail : siripatsorn.ma@up.ac.th 

  14) วิทยาเขตเชยีงราย 

 ผูประสานงาน นางสาวปรยีานุช ใจสุข 

   เบอรโทรศัพท  0 5446 6666 ตอ 3010 

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

3.4 คณะ/วิทยาลัยสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ใหงานรับเขาศึกษา

กองบรกิารการศึกษาเพ่ือดําเนินการประกาศผลตอไป ทั้งนี ้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 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 สําเนา... 
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4.6 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนสิิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถาม)ี จํานวน 1 ฉบับ 

หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัตใินขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบวา ขอความท่ีไดแจงไว   

ในใบสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรอืปลอมผูสมัครจะถูกเพกิถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผู สมัครจะไดสมัครหรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม นอกจากนี้

ผูสมคัรยังอาจถูกดําเนนิคดอีาญาตามกฎหมายดวย 

 

    5. ย่ืนใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วทิยาลัย ท่ีประสงคเขาศึกษา  

บัดนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

    6. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาศึกษา  

คร้ังที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 

คร้ังที่ 2 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

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

วันท่ี 26 – 31 พฤษภาคม 2565 

    8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม Online  

     วันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2565 

    9. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศกึษาท่ี 1/ภาคการศึกษาตน 

        วันที่ 6 – 10 มถุินายน 2565 

    10. เปดภาคการศึกษา  

 วันที่ 13 มถินุายน 2565 
      

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   มกราคม  พ.ศ. 2565  

 
    

 

 

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธดิา  เทพหนิลัพ) 

      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและประกันคุณภาพ ปฏบัิติการแทน 

      อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 


