ปฏิทิน
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1/
ภาคการศึกษาต้น
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2/
ภาคการศึกษา
ปลาย

การสมัคร
กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th >
สมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่น่ี >
สั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผูส้ มัคร
บัดนี้ – 11 12 พ.ค. – 13 14 ก.ค. – 31 ต.ค.
ตามที่กาหนดไว้
พ.ค. 61
ก.ค. 61
61
ชาระค่าสมัครจานวน 1,000 บาท ณ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (7-11)
หรือ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
ยืน่ ใบสมัครและเอกสารการสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย
ที่ประสงค์เข้าศึกษา
คณะ/วิทยาลัยส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารและหลักฐาน 16 พ.ค. 61 16 ก.ค. 61
5 พ.ย. 61
การสมัครให้กองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 พ.ค. 61 20 ก.ค. 61
12 พ.ย. 61
บันทึกระเบียนประวัตินสิ ิตใหม่
1 – 3 ส.ค. 61
12 - 16 พ.ย. 61
ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
4 ส.ค. 61
จะแจ้งให้ทราบ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา
14 ส.ค. 61
จะแจ้งให้ทราบ
8.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภายหลัง
ภาคปกติ
8.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาโท
18 ส.ค. 61
จะแจ้งให้ทราบ
แผน ข (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
ภายหลัง
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (www.admission.up.ac.th)
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1273 โทรสาร 0 5446 6694

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะดาเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับปริญญาเอก
1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนการศึกษา
สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3101 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
แบบ 1.1
3102 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
แบบ 2.1
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3103 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
แบบ 2.1
3104 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
แบบ 2.2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3105 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แบบ 1.1
3106 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แบบ 2.1
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3107 สาขาวิชาภาษาไทย
แบบ 1.1
3108 สาขาวิชาภาษาไทย
แบบ 2.1
3109 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
แบบ 1.1
3110 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
แบบ 2.1
3111 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แบบ 1.1
3112 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แบบ 2.1

จานวน
รับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา

5
10

82,500
82,500

5
5

50,000
50,000

3
3

50,000
50,000

5
5
5
10
5
10

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
/รหัสสาขา...

2
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
3113 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3114 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3115 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3116 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3117 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3118
3119

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี

แผนการศึกษา

จานวน
รับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา

แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 1.1
แบบ 2.1

3
10
5
5

50,000
50,000
70,000
70,000

แบบ 2.1

10

50,000

แบบ 1.1

10

50,000

แบบ 2.1

10

50,000

หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีจานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้ารับ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการเรียนการสอน
2) รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ ชั้นสูง คือ
2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
2.2) แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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3) คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1) คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา
3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2) คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
1) แบบ 1.1
1.1) เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท สาขาการท่ องเที่ ยว หรื อสาขา
การโรงแรม หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2
1.1.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง
1.1.2) เป็น อาจารย์ส อนในสาขาการท่อ งเที่ย ว หรือ โรงแรม หรือ กีฬ า
เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
1.2) เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท สาขาการท่ องเที่ ยว หรื อสาขา
การโรงแรม หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน ข
1.2.1) เป็นนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เรื่อง
1.2.2) เป็น อาจารย์ส อนในสาขาการท่องเที่ย ว หรือ โรงแรม หรือ กีฬ า
เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี
2) แบบ 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาการโรงแรม
หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แผน ก หรือ แผน ก แบบ ก2 หรือ แผน ข
2.1) เคยเป็นนักวิจัยหลัก ในโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว หรือโรงแรม หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เรื่อง
2.2) เคยเป็ น นั ก วิ จั ย ร่ ว มในโครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
หรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 เรื่อง
2.3) เคยมีป ระสบการณ์สอนในสาขาการท่องเที่ย ว หรือโรงแรม หรือกีฬา
เพื่อการท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 1 ปี
/3.2.2) หลักสูตร...
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3.2.2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1) แบบ 2.1
เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2) แบบ 2.2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก
3.2.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม และเครื่ อ งมื อ วั ด สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิว เตอร์ หรือ สาขาอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งที่มีคุณ วุฒิเ ทีย บเท่า จากสถาบัน ที่สานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
3.2.4) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.2.5) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
1) แบบ 1.1
1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาต่างๆ
ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบทาวิทยานิพนธ์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ)
1.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.50
1.3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
อย่างน้อย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์ กพอ.
1.4) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ได้ และโครงร่าง
งานวิจัยต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หน้า (ส่งได้ตลอดทั้งปี)
1.5) เป็นผู้มีค วามพร้อมในการศึก ษาด้ว ยตนเองโดยที่อาจารย์ที่ป รึก ษาเป็น
ผู้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
1.6) สามารถทางานภายใต้ความกดดัน และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
2) แบบ 2.1
2.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาต่างๆ
ภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ)
2.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.50
/2.3) เป็นผู้...
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2.3) เป็น ผู้มีค วามพร้อ มในการศึก ษาด้ว ยตนเองโดยที่อ าจารย์ที่ป รึก ษา
เป็นผู้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
2.4) สามารถทางานภายใต้ความกดดัน และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
3.2.6) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) แบบ 1.1
1.1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ การสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
หรือภาษาอังกฤษศึกษา แบบทาวิทยานิพนธ์ (รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)
1.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.25
1.3) มี บ ทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ รั บ
การตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณ์ กพอ.
1.4) สามารถส่ง โครงร่า งงานวิจ ัย ที่ค าดว่า จะพัฒ นาเป็น ดุษ ฎีน ิพ นธ์ไ ด้
และโครงร่างงานวิจัยต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หน้า (ส่งได้ตลอดทั้งปี)
1.5) เป็น ผู้มีค วามพร้อ มในการศึก ษาด้ว ยตนเองโดยที่อ าจารย์ที่ป รึก ษา
เป็นผู้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
1.6) สามารถทางานภายใต้ความกดดัน และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
2) แบบ 2.1
2.1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุ กต์ หรือภาษาอังกฤษศึกษา
(รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)
2.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.25
2.3) เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเองโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
2.4) สามารถทางานภายใต้ความกดดัน และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
3.2.7) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2.8) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2.9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/3.2.10) หลักสูตร...
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3.2.10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับปริญญาโท
1) หลักสูตร/สาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนการศึกษา
จานวนรับ
ภาคการศึกษา
สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3201 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แผน ก แบบ ก1
10
20,000
3202 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แผน ก แบบ ก2
10
20,000
3203 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แผน ข
10
20,000
3204 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แผน ก แบบ ก1
15
20,000
3205 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แผน ก แบบ ก2
15
20,000
3206 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แผน ข
30
20,000
3207 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
แผน ก แบบ ก2
10
20,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3208 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน ก แบบ ก2
10
20,000
3209

สมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่

3210
3211
3212

สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์

แผน ข

20

25,000

แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข

10
20
20

20,000
25,000
25,000

10
25

20,000
20,000

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
3213 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
3214 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก2
แผน ข

/รหัสสาขา...
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รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
3215 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
3216 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
3217 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3218 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
3219 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3220 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
3221 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
3222 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

แผนการศึกษา

จานวนรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

5
5
30

20,000
20,000
20,000

แผน ก แบบ ก2
แผน ข

20
30

20,000
20,000

แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข

20
20
20

25,000
20,000
20,000

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

5
5
5

20,000
25,000
25,000

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

6
5
5
10

25,000
25,000
25,000
25,000

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

10
10
20
5

20,000
20,000
15,000
20,000

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3223 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3224 สาขาวิชาชีววิทยา
3225 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3226 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3227 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3228 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3229 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3230 สาขาวิชาภาษาไทย
3231 สาขาวิชาภาษาไทย
3232 สาขาวิชาภาษาไทย
3233 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

/รหัสสาขา...
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รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3234 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
3235 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3236 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3237 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
3238 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3239 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3240 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3241 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผนการศึกษา

จานวนรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา

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

10
5
10
20

20,000
20,000
20,000
15,000

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข

5
5
45
60

20,000
20,000
20,000
20,000

5
5
30
25

35,000
35,000
30,000
30,000

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

5
5
10

20,000
20,000

แผน ก แบบ ก2

10

แผน ข

10

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

10
15
15

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

3242
3243
3244
3245

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข
(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3246
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
3247
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
3248
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
3249
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
3250
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริด
เทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
3251
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3252
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3253
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

20,000
20,000
25,000
25,000
20,000
25,000

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ : ส าหรั บ หลั ก สู ตร/สาขาวิ ชาที่ มีจ านวนผู้สมั ครไม่ เ ป็น ไปตามเป้ารั บ มหาวิ ท ยาลัย พะเยา
ขอสงวนสิทธิไ์ ม่จัดการเรียนการสอน
2) รูปแบบการจัด การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
2.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
2.1.1) แบบ ก1 ทาเฉพาะวิท ยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทีย บได้ ไ ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท ากิ 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
มหาวิ ท ยาลั ย กาหนด
2.1.2) แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2) แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช าโดยไม่ ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3) คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1) คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3.1.3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
3.1.4) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2) คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
1) แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานอย่างน้อย 2 ปี
2) แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3) แผน ข
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
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3.2.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
1) แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานอย่างน้อย 2 ปี
2) แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3) แผน ข
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3.2.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3.2.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3.2.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกี่ยวข้อง
3.2.6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1) แผน ก แบบ ก2
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึน้ ไป
2) แผน ข
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึน้ ไป
3.2.7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกีย่ วข้อง
3.2.8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกีย่ วข้อง
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3.2.9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
การทางานที่เกีย่ วข้อง
3.2.10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2.11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์การทางาน หรือวิจัยด้านชีววิทยา
หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ผู้ ที่มี คุ ณสมบั ติ ไม่ตรงกั บที่ กล่ าวไว้ ใน ข้ อ 1) อาจได้รั บพิ จารณาให้ สมั คร
และเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
3.2.12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1) แผน ก แบบ ก1
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า
2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง นับถึงวันสมัคร
2) แผน ก แบบ ก2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา หรื อ สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ เ ที ย บเท่ า จากสถาบั น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
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3.2.15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.2.16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
1) แผน ก แบบ ก1
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอย่างน้อย 1 บทความ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ์ กพอ.
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) แผน ก แบบ ก2
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3.2.17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) แผน ก แบบ ก1
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีบ ทความวิจัย หรือ บทความวิช าการที่ไ ด้รับ การตีพิม พ์แ ล้ว อย่า งน้อ ย
1 บทความ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ปี ย้อนหลังตามเกณฑ์ กพอ.
2) แผน ก แบบ ก2
เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าภาษา อั งกฤษ
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) แผน ข
เป็ นผู้ ส าเร็ จการศึกษาระดั บปริญญาตรี ในสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ หรือสาขา
วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.18) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2.19) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2.20) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
หรื อ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.2.21) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การพลั ง งาน
และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
เป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
หรื อ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การสอบผ่ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของนิ สิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยผู้ส มัค ร
จะต้อ งกรอกข้อ มูล ใบสมัค รให้ถู ก ต้อ งครบถ้ว น และสั่ง พิม พ์เ อกสารใบสมัค รพร้อ มทั้ง ติดรูปผู้สมัคร
ตามที่กาหนดไว้
4.2 สั่ ง พิ ม พ์ ใ บช าระเงิ น พร้ อ มช าระค่ า สมั ค ร 1,000 บาท ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ภายในวั น ที่
มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชาระค่าสมัครได้หลังจากชาระค่าสมัครแล้ว
3 วันทาการ
4.3 ผู้ ส มั ค รส่ ง เอกสารการสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานการสมั ค รด้ ว ยตนเอง หรื อ ทางไปรษณี ย์
ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา) ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามผู้ป ระสานงาน ดังนี้
1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผูป้ ระสานงาน นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3247
โทรสาร 054-466716
E-mail : kiddee_21@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.upagri.com
2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูป้ ระสานงาน นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว
เบอร์โทรศัพท์ 095-6927888 ,054-466-666 ต่อ 2324
E-mail : ict.UPadmission@gmail.com
เว็บไซต์คณะ www.ict.up.ac.th
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3) คณะแพทยศาสตร์
ผูป้ ระสานงาน ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า
เบอร์โทรศัพท์ 081-6757359
โทรสาร 054-466-698
E-mail : sjuwa@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.medicine.up.ac.th
4) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1) ผูป้ ระสานงาน นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส
เบอร์โทรศัพท์ 080-4938683 , 054-466666 ต่อ 1304
โทรสาร 054-466708
E-mail : somkeang45@hotmail.com
4.2) ผูป้ ระสานงาน นางสาวรัตติกาล ค้าสม
เบอร์โทรศัพท์ 087-1812087, 054-466666 ต่อ 1303
โทรสาร 054-466708
E-mail : nu_hot@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.spss.up.ac.th
5) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
5.1) ผูป้ ระสานงาน นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี
เบอร์โทรศัพท์ 054-466692 ต่อ 1514
โทรสาร 054-466692
E-mail :misup_phayao@hotmail.com
5.2) ผูป้ ระสานงาน นางสาวศรัญญา คามี
เบอร์โทรศัพท์ 054-466692 ต่อ 1514
โทรสาร 054-466692
E-mail : to_heyyou@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.mis.up.ac.th
6) คณะวิทยาศาสตร์
6.1) ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว
เบอร์โทรศัพท์ 082-8967227 ,054-466-666 ต่อ 1715
โทรสาร 054-466-664
E-mail : sudarat.nooja@gmail.com
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6.2) ผู้ประสานงาน นายเวทิน เกษรพรม
เบอร์โทรศัพท์ 083-5785824 , 054-466-666 ต่อ 1715
โทรสาร 054-466-664
E-mail : wetin.ka@up.ac.th
เว็บไซต์คณะ www.science.up.ac.th
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูป้ ระสานงาน นายกิตติ ไพเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8826713 ,054-466-666 ต่อ 3807
โทรสาร 054-466-662
E-mail :kit.tipi@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.eng.up.ac.th
8) คณะศิลปศาสตร์
ผูป้ ระสานงาน นางสาวชุตมิ า ปัญญาวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 098-7460419 ,054-466-666 ต่อ 1681
E-mail : pui_2-u@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.libarts.up.ac.th
9) วิทยาลัยการศึกษา
9.1) ผู้ประสานงาน ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
เบอร์โทรศัพท์ 084-8088714
โทรสาร 054-466-691
E-mail : Thidawan.unkong@gmail.com
9.2) ผูป้ ระสานงาน นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-9606587
โทรสาร 054-466-691
E-mail : soraya_ngern@hotmail.com
เว็บไซต์วิทยาลัย www.cce.up.ac.th
10) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผูป้ ระสานงาน นายนพดล มั่นที่สุด
เบอร์โทรศัพท์ 080-7909178 ,054-466-666 ต่อ 3394
E-mail : kateamz_7@hotmail.com
เว็บไซต์คณะ www.seen.up.ac.th
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4.4 คณะ/วิท ยาลัย ส่ง ผลการคัด เลือ กพร้อ มเอกสารและหลัก ฐานการสมัค ร ให้ง านรับ เข้า ศึก ษา
กองบริการการศึกษาเพื่อดาเนินการประกาศผลต่อไป ทั้งนี้ หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที
ทั้งนี้ การตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมั ครที่ สั่ งพิ มพ์ จากเว็ บไซต์ www.admission.up.ac.th และติ ดรู ปถ่ ายหน้ าตรง (รู ปสี หรื อขาว-ด า)
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
5.2 สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
5.2.1 สาหรับผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
5.2.2 ส าหรั บผู้ สมั ครที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ ในภาคเรี ยนสุ ดท้ ายในระดั บปริ ญญาตรี (บางสาขาวิ ชา)
ให้ ใ ช้ ใ บรั บ รองจากสถานศึ ก ษาว่ า กาลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคเรี ย นสุ ด ท้ า ย และใบแสดงผลการเรี ย นใน
ระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาถึงก่อนภาคเรียนสุดท้าย
5.3 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ บัต รประจาตัว ข้า ราชการ (ทั้ง ด้า นหน้า และด้า นหลัง )
จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5.6 ส าเนาผลการสอบภาษาอั ง กฤษ TOEFL หรื อ IELTS ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เรื่ อ ง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้
ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์
ในการรับ คัด เลือ กครั้ ง นี้ แม้ว่า ผู้ส มัค รจะได้ส มัค รหรือ ได้ผ่า นการคั ด เลือ กแล้ว ก็ต าม นอกจากนี้
ผูส้ มัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
6. ยื่นใบสมัครและเอกสารใบสมัคร ณ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษา
(ครั้งที่ 1) (ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
(ครั้งที่ 2) (ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) วันที่ 12 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) วันที่ 14 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
(ครั้งที่ 1) (ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
(ครั้งที่ 2) (ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
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8. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th
(ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น) วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) วันที่ 12 - 16 พ.ย. 61
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ทดสอบควมรู้ภาษาอังกฤษ ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1/2561) วันที่ 4 สิงหาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10. วันเปิดภาคการศึกษา
10.1 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
(ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1/2561) วันที่ 14 สิงหาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.2 หลักสูตรที่จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)
(ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1/2561) วันที่ 18 สิงหาคม 2561
(ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

