


 

 ผมและคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย

พะเยามุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community 

Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) 
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เล่าเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถและดูแลตนเองจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ดังที่มุ่งหวัง เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม 

 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธภุชคารักษ์ พระบารมีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลดลบันดาลให้นิสิตทุกคน มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

พร้อมทั้งประสบความส าเร็จในการศึกษาดังที่มุ่งหวัง น าเกียรติยศและความภาคภูมิใจสู่วงศ์ตระกูล สมดังปรารถนา         

ทุกประการ 
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 มหาวิทยาลัย ได้จัดท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และปริญญาตรี            

ควบปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใช้เป็นคู่มือการศึกษาและแนวทาง

ปฏิบัติตน ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรและ         

แผนการศึกษา รวมทั้งค าอธิบายรายวิชา ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนิสิตในการวางแผนการศึกษา         

ของตนเอง ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ดังนั้น นิสิตจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียด

ต่างๆ จากคู่มือฉบับนี้ อย่างถ่องแท ้อย่างไรก็ตาม นิสิตสามารถสืบคน้ข้อมูลเก่ียวกับประกาศ ก าหนดการและปฏิทิน

การศึกษา ที่มีการปรับปรุงแก้ไข ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ อย่างเต็มภาคภูมิและ

ประสบความส าเร็จในการด าเนินชวีิตต่อไป  

(รองศาสตราจารย ์ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
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 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 Total credit………………………….Cum.G.P.A……….. Total credit………………………….Cum.G.P.A………..  
    

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา..... ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา..... 

 code Subjet credit Grade code Subjet credit Grade  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............  
 Total credit………………………….Cum.G.P.A……….. Total credit………………………….Cum.G.P.A………..  
          
          
          
          
          
          
          



IV  

 

บันทกึ 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

.................................................................................... 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงอาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เร่ือง มอบอ านาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เร่ือง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 108 (9/2559) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จงึออก

ประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ         

ที่เขา้ศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา   



VI  

 

รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559  

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศกึษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

กจิกรรม ภาคการศึกษาต้น ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

คณะส่งขอ้มูลรายวชิาตามแผนการศกึษาที่เปดิสอนถึงกองบริการการศึกษา 13 มิ.ย. 59 13 ก.ย. 59 4 เม.ย. 60 

วันสุดท้ายของการรับนสิิตโอนยา้ยจากสถานศกึษา 8 ก.ค. 59 15 ธ.ค. 59 - 

คณะ/นิสติตรวจสอบรายวชิาตามแผนการศึกษา 18 - 22 ก.ค. 59 19 - 23 ธ.ค. 59 8 - 10 พ.ค. 60 

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 1 ส.ค. 59 28 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60 

นิสิตยืน่ความประสงคล์งทะเบียนรายวชิาตกแผนการศกึษาผ่านระบบ(UP20.1) 2 - 25 ส.ค. 59 29 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60 16 พ.ค. - 8 มิ.ย. 60 

วันพบอาจารย์ที่ปรกึษา 5 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 22 พ.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอยา้ยคณะ สาขาวชิา และแผนการศึกษา 5 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 22 พ.ค. 60 

วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรกัษาสภาพการเป็นนิสิต      19 พ.ค. 60 

                                                         นสิิต รหสั 58-59 5 - 19 ส.ค. 59 4 - 13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 

                                                   นสิิต รหสั 57 8 - 19 ส.ค. 59 5 - 13 ม.ค. 60 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันป ี 15 - 19 ส.ค. 59 9 - 13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 

วันเปิดโลกกิจกรรม 19 ส.ค. 59   - 

วันเปิดภาคการศึกษา 22 ส.ค. 59 16 ม.ค. 60 5 มิ.ย. 60  

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวชิาและผลการเรยีน 26 ส.ค. 59 20 ม.ค. 60 9 มิ.ย. 60 

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบรกิารการศกึษา (UP21) 22 - 26 ส.ค. 59 16 - 23 ม.ค. 60 5 - 9 มิ.ย. 60 

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20) 22 - 26 ส.ค. 59 16 - 23 ม.ค. 60 5 - 9 มิ.ย. 60 

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต,เพ่ิม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W 22 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 16 - 27 ม.ค. 60 5 - 12 มิ.ย. 60 

ยื่นค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 60 5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอปดิรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 29 ส.ค. 59 23 ม.ค. 60 9 มิ.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันปี(ส าหรับนิสติท่ีลงทะเบียนล่าช้า) 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 23 - 27 ม.ค. 60 5 - 12 มิ.ย. 60 

ถอนรายวชิาโดยได้รับอกัษร W 3 ก.ย. - 8 พ.ย. 59 28 ม.ค. - 11 เม.ย. 60 13 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60 

วันไหวค้ร ู(งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 8 ก.ย. 59   - 

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 16 ก.ย. 59 10 ก.พ. 60 30 มิ.ย. 60 

วันบวงสรวงองคส์มเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเขา้มหาวทิยาลัย 24 ก.ย. 59   - 

พิธพีระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) - * - 

วันสุดท้ายของการยืน่ค าร้องขอคนืสภาพการเปน็นิสติเพื่อลงทะเบียนเรียน 14 ต.ค. 59 3 มี.ค. 60 16 มิ.ย. 60 

วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 15 - 23 ต.ค. 59 11 - 19 มี.ค. 60 - 

วันครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) -   17 ก.ค. 60 

วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 24 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 24 - 28 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอลาพักการศกึษา 9 ธ.ค. 59 4 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการยืน่ค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน 9 ธ.ค. 59 4 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60 

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 13-23 ธ.ค. 59 8 - 19 พ.ค. 60 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการแก้ไขช่ือ - สกุล ของนสิิต ที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 23 ธ.ค. 59 19 พ.ค. 60 4 ส.ค. 60 

วันปิดภาคการศึกษา 26 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวชิาถึงคณะ 6 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60 18 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 10 ม.ค. 60 6 มิ.ย. 60 22 ส.ค. 60 

วันส าเร็จการศึกษา 26 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 

หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง    

  



VII 

 

รายละเอยีดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559  

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ภาคปกติ ท่ีเขา้ศึกษาปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป 

กจิกรรม ภาคการศึกษาต้น ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

คณะส่งขอ้มูลรายวชิาตามแผนการศกึษาที่เปดิสอนถึงกองบริการการศึกษา 13 มิ.ย. 59  13 ก.ย. 59 4 เม.ย. 60 

วันสุดท้ายของการรับนสิิตโอนยา้ยจากสถานศกึษา 8 ก.ค. 59 15 ธ.ค. 59 - 

คณะ/นิสติตรวจสอบรายวชิาตามแผนการศึกษา 18 - 22 ก.ค. 59 19 - 23 ธ.ค. 59 8 - 10 พ.ค. 60 

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 1 ส.ค. 59 28 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60 

นิสติย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1) 2 - 25 ส.ค. 59 29 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60 16 พ.ค. - 8 มิ.ย. 60 

วันพบอาจารย์ที่ปรกึษา 5 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 22 พ.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอยา้ยคณะ สาขาวชิา และแผนการศึกษา 5 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 22 พ.ค. 60 

วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ของนิสิตทุกช้ันป ี 8 - 19 ส.ค. 59 5 - 13 ม.ค. 60 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันป ี 15 - 19 ส.ค. 59 9 - 13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 

วันเปิดภาคการศึกษา 22 ส.ค. 59 16 ม.ค. 60 5 มิ.ย. 60  

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบรกิารการศกึษา (UP21) 22 - 26 ส.ค. 59 16 - 23 ม.ค. 60 5 - 9 มิ.ย. 60 

คณะสง่แบบฟอรม์การขอเปลี่ยนแปลงตารางเรยีนตารางสอนมายังกองบรกิารการศึกษา (UP20) 22 - 26 ส.ค. 59 16 - 23 ม.ค. 60 5 - 9 มิ.ย. 60 

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวชิาและผลการเรยีน 26 ส.ค. 59 20 ม.ค. 60 9 มิ.ย. 60 

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต,เพ่ิม-ถอนรายวชิาไม่ได้รับอักษร W 22 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 16 - 27 ม.ค. 60 5 - 12 มิ.ย. 60 

ยื่นค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา 22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 60 5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 60 

ส่งวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจรูปแบบ 22 ส.ค. - 2 ธ.ค. 59 16 ม.ค. - 28 เม.ย. 60 5 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอปดิรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 29 ส.ค. 59 23 ม.ค. 60 9 มิ.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันปี(ส าหรับนิสติท่ีลงทะเบียนล่าช้า) 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 23 - 27 ม.ค. 60 5 - 12 มิ.ย. 60 

ถอนรายวชิาโดยได้รับอกัษร W 3 ก.ย. - 8 พ.ย. 59 28 ม.ค. - 11 เม.ย. 60 13 มิ.ย. -  14 ก.ค. 60 

วันสมัครสอบวัดคณุสมบัต ิ 5 - 9 ก.ย. 59 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 12 - 16 มิ.ย. 60 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิส์อบวัดคณุสมบัต ิพร้อมตารางสอบ 26 ก.ย. 59 20 ก.พ. 60 3 ก.ค. 60 

วันสอบวัดคณุสมบตั ิ 7 - 9 ต.ค. 59 3 - 5 มี.ค. 60 14 - 16 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการยืน่ค าร้องขอคนืสภาพการเปน็นิสติเพื่อลงทะเบียนเรียน 14 ต.ค. 59 3 มี.ค. 60 16 มิ.ย. 60 

วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 15 - 23 ต.ค. 59 11 - 19 มี.ค. 60 - 

วันสมัครขอรบัทุนอุดหนนุการท าวทิยานิพนธ์ (สมัครที่คณะ/วิทยาลัย) 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59 20 - 24 มี.ค. 60 3 - 7 ก.ค. 60 

พิธพีระราชทานปริญญาบัตร  (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) - * - 

วันประกาศผลการสอบวัดคณุสมบัต ิ 7 พ.ย. 59 3 เม.ย. 60 7 ส.ค. 60 

คณะ/วทิยาลัยพจิารณาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์ 7 - 18 พ.ย. 59 3 - 17 เม.ย. 60 10 - 14 ก.ค. 60 

วันครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) - - 17 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 25 พ.ย. 59 21 เม.ย. 60 14 ก.ค. 60 

วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน ์ 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 24 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 24 - 28 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอลาพักการศกึษา 9 ธ.ค. 59 4 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการยืน่ค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน 9 ธ.ค. 59 4 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60 

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 13 - 23 ธ.ค. 59 8 - 19 พ.ค. 60 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการแก้ไขช่ือ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 23 ธ.ค. 59 19 พ.ค. 60 4 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอส าเร็จการศกึษาในแต่ละภาคเรียน 23 ธ.ค. 59 19 พ.ค. 60 4 ส.ค. 60 

วันปิดภาคการศึกษา 26 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 

วันประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 26 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 6 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60 18 ส.ค. 60 

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวชิาถึงงานทะเบยีนนิสติและประมวลผล 10 ม.ค. 60 6 มิ.ย. 60 22 ส.ค. 60 

วันส าเร็จการศึกษา 26 ธ.ค. 59 22 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60 

หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง    



VIII  

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศกึษา 2559 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

.................................................................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 255 9 ส าหรับนิสิต             

ระดับปริญญาตรี โครงการพิ เศษ และระดับปริญญาโท แผน ข จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39                         

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน               

พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอ านาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการและ                

ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม                

พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 108 

(9/2559) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 

 

 

 

                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

  



IX 

 

รายละเอยีดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

คณะส่งขอ้มูลรายวชิาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา 4 ก.ค. 59 1 พ.ย. 59 6 มี.ค. 60 

วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนยา้ยจากสถานศึกษา 21 ก.ค. 59 18 พ.ย. 59 16 มี.ค. 60 

คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา 25 - 29 ก.ค. 59 21 - 25 พ.ย. 59 20 - 24 มี.ค. 60 

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 4. ส.ค. 59 2 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 

นิสิตยืน่ความประสงคล์งทะเบียนรายวชิาตกแผนการศกึษาผ่านระบบ(UP20.1) 5 - 29 ส.ค. 59 3 - 30 ธ.ค. 59 1 - 24 เม.ย. 60 

วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา 10 ส.ค. 59 8 ธ.ค. 59 6 เม.ย. 60 

วันพบอาจารย์ที่ปรกึษา 10 ส.ค. 59 8 ธ.ค. 59 6 เม.ย. 60 

วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรกัษาสภาพการเป็นนิสิต ของนสิิตทกุช้ันปี 11 - 19 ส.ค. 59 9 - 16 ธ.ค. 59 7 - 17 เม.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันป ี 15 - 19 ส.ค. 59 12 - 16 ธ.ค. 59 10 - 19 เม.ย. 60 

วันเปิดภาคการศึกษา 22 ส.ค. 59 19 ธ.ค. 59 17 เม.ย. 60 

วันเริ่มเรียน 27 ส.ค. 59 24 ธ.ค. 59 22 เม.ย. 60 

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน 5 ก.ย. 59 4 ม.ค. 60 1 พ.ค. 60 

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบรกิารการศกึษา (UP21) 25 ส.ค.-5 ก.ย. 59 19 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 17 เม.ย. - 1 พ.ค. 60 

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการ

การศกึษา (UP20) 
25 ส.ค.-5 ก.ย. 59 19 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 17 เม.ย. - 1 พ.ค. 60 

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ,เพ่ิม-ถอน

รายวิชาไมไ่ด้รับอักษร W 
27 ส.ค.-9 ก.ย. 59 24 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60 22 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59 19 ธ.ค. 59 - 18 ม.ค. 60 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอปดิรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 9 ก.ย. 59 6 ม.ค. 60 5 เม.ย. 60 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกช้ันปี(ส าหรับนิสติท่ีลงทะเบียนล่าช้า) 5 - 9 ก.ย. 59 2 - 6 ม.ค. 60 1 - 5 พ.ค. 60 

ถอนรายวชิาโดยได้รับอกัษร W 10 ก.ย. - 8 พ.ย. 59 7 ม.ค. - 7 มี.ค. 60 16 พ.ค. - 4 ก.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 19 ก.ย. 59 16 ม.ค. 60 15 พ.ค. 60 

วันสุดท้ายของการยืน่ค าร้องขอคนืสภาพการเปน็นิสติเพื่อลงทะเบียนเรียน 14 ต.ค. 59 10 ก.พ. 60 9 มิ.ย. 60  

พธิีพระราชทานปริญญาบัตร   (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) - * - 

วันครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) - - 17 ก.ค. 60 

วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 25 มี.ค. - 7 เม.ย. 60 22 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา 9 ธ.ค. 59 7 เม.ย. 60 4 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน 9 ธ.ค. 59 7 เม.ย. 60 4 ส.ค. 60 

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกช้ันปี) 10 - 11 ธ.ค. 59 8 - 9 เม.ย. 60 5 - 6 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการแก้ไขช่ือ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 9 ธ.ค. 59 7 เม.ย. 60 4 ส.ค. 60 

วันปิดภาคการศึกษา 12 ธ.ค. 59 10 เม.ย. 60 7 ส.ค. 60 

  



X  

 

รายละเอยีดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ 21 ธ.ค. 59 19 เม.ย. 60 16 ส.ค. 60 

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 26 ธ.ค. 59 24 เม.ย. 60 21 ส.ค. 60 

วันส าเร็จการศึกษา 12 ธ.ค.59 10 เม.ย. 60 7 ส.ค. 60 

หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง    
 

 

 

 

 

 

 

 



 XI 

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดปฏิทนิกิจกรรม ปีการศึกษา 2559        

………………………………… 

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 105(6/2559) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จึงออกประกาศก าหนด

ปฏิทินกจิกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2559 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

     

 

 

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

  



XII  

 

ปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

โดย งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 

 

ที่ กิจกรรม ว/ด/ป ที่จัด 

1. ถวายเทยีนพรรษา 12 ก.ค.2559 

2. วันสถาปนามหาวิทยาลัย 17 ก.ค.2559 

3. รายงานตัวเข้าหอพัก  29-31 ก.ค.2559 

4. ปรับพื้นฐาน รหัส 59   1-14 ส.ค.2559 

5. ประชุมเชียร์ ม.พะเยา 1 – 18 ส.ค.2559 

6. Freshman day  9 -21 ส.ค.2559 

7. OPEN UP 15 -18 ส.ค.2559 

8. เปดิโลกกิจกรรม 19 ส.ค.2559 

9. ประกวดมหกรรมลูกทุง่ 20 ส.ค.2559 

10. สานสัมพันธพ์ี่น้อง ม.พะเยา 21 ส.ค. 2559 

11. ระลึก รู้สึกใจ 26 -27 ส.ค.2559 

12. ประชุมเชียร์เวียง 23,30 ส.ค. 2559 

6,13 ก.ย.2559 

13. พิธไีหว้ครู (งดการเรียนการสอนทุกช้ันป)ี 8 ก.ย. 2559 

14. ประกวดฑูตวัฒนธรรม 13 ก.ย.2559 

15. UP Freshman Night  17 ก.ย. 2559 

16. บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเขา้ ม. 24 ก.ย. 2559 

17. สืบสานปา๋เวณียี่เป็ง (ลอยกระทงภายใน ม.) 7 พ.ย.2559 

18. UP Game 12 พ.ย.2559 

19 งานลอยกระทงร่วมกับจังหวัด พ.ย. 2559 

20 รับปริญญา ก.พ.2560 

21 ดนตรีไทยอุดมศึกษา 13-17 ก.พ.2560 

 
 
 



 XIII 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี ประกาศนียบัตร โท เอก 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  การประมง ............... X      

  เกษตรศาสตร ์ ............... X      

  ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ............... X      

  เทคโนโลยีชีวภาพ ............... X      

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ............... X      

  สัตวศาสตร์ ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

  เทคโนโลยีชีวภาพ ............... ..... ..... ..... ............... X  

  วิทยาศาสตร์การเกษตร ............... ..... ..... ..... ............... X  

  สัตวศาสตร์ ............... ..... ..... ..... ............... X  

คณะทันตแพทยศาสตร์        

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ............... ..... ..... X    

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ............... X      

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ............... X      

  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ............... X      

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ............... X      

  วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ ............... X      

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

  คอมพิวเตอร์กราฟกิและมัลตมิีเดยี ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ............... ..... ..... ..... ............... X  

คณะนติิศาสตร์        

 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ............... X      

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ............... ..... ..... ..... ............... X  

      

 

 

  



XIV  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี ประกาศนียบัตร โท เอก 

คณะพยาบาลศาสตร์        

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ............... X      

คณะแพทยศาสตร์        

 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ............... ..... ..... X    

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ............... X      

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ............... ..... ..... X    

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  การสง่เสริมสุขภาพ ............... X      

  ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ ............... X      

  สาธารณสุขศาสตร์ ............... X      

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ............... X      

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ ............... ...... ...... ..... ............... X  

คณะเภสัชศาสตร์        

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ        

  บริบาลเภสัชกรรม ............... ..... ..... X     

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ............... X      

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์        

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ……………. X      

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  พัฒนาสังคม ............... X      

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        

  นโยบายสาธารณะ ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

  การบริหารการพัฒนาสังคม ............... ..... ..... ..... ............... X  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์           

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต          

  การประชาสัมพันธ์ ............... X      

  การสื่อสารสื่อใหม่  ............... X      

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต          

  การเงินและการธนาคาร ............... X      

  การจัดการธุรกิจ ............... X      

  การตลาด ............... X      

  การท่องเที่ยว ............... X      
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หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี ประกาศนียบัตร โท เอก 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        

 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต   ............... X      

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ   ............... X      

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

  การจัดการการทอ่งเที่ยวและโรงแรม ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  การจัดการการทอ่งเที่ยวและโรงแรม ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

คณะวิทยาศาสตร์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  คณิตศาสตร์ ............... X      

  เคม ี ................. X      

  ชีววทิยา ............... X      

  ฟิสกิส ์ ............... X      

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ............... X      

  สถิติ ................. X      

  อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

  คณิตศาสตร์ ............... ..... ..... ..... ............... X  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  จุลชีววทิยา ............... X      

  ชีวเคมี ............... X      

  โภชนาการและโภชนบ าบัด ............... X      

คณะวศิวกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

  วิศวกรรมเครื่องกล ............... X      

  วิศวกรรมไฟฟ้า ............... X      

  วิศวกรรมโยธา ............... X      

  วิศวกรรมอุตสาหการ ............... X      

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

  การบริหารงานก่อสร้าง ............... ..... ..... ..... ............... X  

          

          



XVI  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี ประกาศนียบัตร โท เอก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

  วิศวกรรมไฟฟ้า ............... ..... ..... ..... ............... X  

  วิศวกรรมโยธา ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ............... ...... ...... ..... ............... … X  

คณะศลิปศาสตร์        

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  ภาษาจนี ............... X      

  ภาษาญ่ีปุ่น ............... X      

  ภาษาไทย ............... X      

  ภาษาฝรั่งเศส ............... X      

  ภาษาอังกฤษ ............... X      

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

  ภาษาไทย  ............... ...... ...... ..... ............... X  

  ภาษาอังกฤษ ............... ...... ...... ..... ............... X  

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต        

  ภาษาไทย ............... ...... ...... ..... ............... … X  

  ภาษาอังกฤษ ............... ...... ...... ..... ............... … X  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ        

  ดุริยางคศาสตร์สากล ............... X      

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

  ศิลปะการแสดง ............... X      

  ศิลปะและการออกแบบ ............... X      

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต        

  สถาปัตยกรรมภายใน ............... X      

  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ............... X      

คณะสหเวชศาสตร์        

 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  เทคนคิการแพทย์ ............... X      
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หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี ประกาศนียบัตร โท เอก 

วิทยาลัยการศึกษา        

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต        

  สาขาวิชาการศึกษา ............... ...... X     

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ        

  การบริหารการศึกษา ............... ...... ...... ..... ............... X  

  หลักสูตรและการสอน ............... ...... ...... ..... ............... X  

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต        

  การบริหารการศึกษา ............... ...... ...... ..... ............... … X  

  หลักสูตรและการสอน ............... ...... ...... ..... ............... … X  

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ............... X      

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

  การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ............... ...... ...... ..... ............... X  

  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ............... ...... ...... ..... ............... X  

  สิ่งแวดล้อมและชุมชนนเิวศ ............... ...... ...... ..... ............... X  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ............... ...... ...... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ............... ...... ...... ..... ............... … X  

  เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ............... ...... ...... ..... ............... … X  
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สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่ สีม่วงและสีทอง 

สีม่วง มำจำกสีแดง ที่หมำยถึง ชำติ และสีน  ำเงิน  

        ที่หมำยถึง พระมหำกษัตริย์ 

สีทอง หมำยถึง ศำสนำ และควำมเจริญรุ่งเรืองของ 

        มหำวิทยำลัย 

     ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ ฟ้ำมุ่ย 

     ดอกฟ้ำมุ่ย เป็นกล้วยไม้ มช่ืีอทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำ 

Vanda coerulea Griff.ex Lindle. คือ Orchidaceae เป็น

กล้วยไม้ประเภทแวนด้ำ : ลักษณะควำมงดงำมโดดเด่น

ของฟ้ำมุ่ย ท ำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำม

ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เนื่องจำก ช่ือ ฟ้ำมุ่ย ที่แปลว่ำ      

ฟ้ำหม่นหมองนั นมทีี่มำจำกควำมสวยสดงดงำมของ        

กลีบดอกสีฟ้ำอมม่วง จนท ำให้สีของท้องฟ้ำ               

แลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ 



 

     ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึก

ยอดกลีบบัว สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อมีช่ือ

มหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และช่ือภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง 

     สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดท้ัง 7 ของสัตภัณฑ์    

เป็นเชิงเทียนส าหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเร่ิมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับ

โต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดท้ัง 7 หมายถึง เขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ 

ศูนย์กลางของจักรวาล ซ่ึงยอดเขาพระสุเมรุ เป็นท่ีตั้งของสวรรค์ขั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของ   

พระอินทราธิราชเจ้าและเป็นท่ีประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้ว

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล 

สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่ง  

ธรรมอันเป็นเคร่ืองตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการ หรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์           

แห่งธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง “เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเป็น            

ด่ังดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้นๆ เป็นดนิแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวม

แห่งปัญญาความรู้” 

     ตัวอักษร มพ ในตราสัญลักษณ์

ขอ งมหาวิ ทย าลั ย  ย่ อม าจาก 

“มหาวิทยาลัยพะเยา” แนวคิดมา

จากตัวอักษร “ฝักขามล้านนา”    

     ศิลาจารกึโบราณทรงกลีบบัว 

ที่ค้นพบได้ในจังหวัดพะเยา บ่งช้ีว่า 

เป็ น เมื อ ง ตั ก ศิ ล า ที่ ร ว บ ร ว ม                

สรรพวิทยาการมาต้ังแต่อดีต 

ตราสัญลักษณ์ประจ า มหาวิทยาลัยพะเยา 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

University of Phayao  

 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โดยได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่

ป ีพ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ช่ือว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปี พ.ศ. 2542 

ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 ไร่ โดย

จัดการเรียนการสอนผา่นระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น และได้มีการบรรจุอาจารย์ประจ าไว้ที่วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมีฐานะเป็น นิติบุคคล  อย่างเต็ม

รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ

พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม

เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

(Wisdom for Community Empowerment) 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ 

1.  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11.  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.  คณะทันตแพทยศาสตร์ 12.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.  คณะศิลปศาสตร์ 

4.  คณะนิติศาสตร์ 14.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

5.  คณะพยาบาลศาสตร์ 15.  คณะสหเวชศาสตร์ 

6.  คณะแพทยศาสตร์ 16.  วิทยาลัยการจัดการ 

7.  คณะเภสัชศาสตร์ 17.  วิทยาลัยการศึกษา 

8.  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

9.  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 19.  วิทยาเขตเชียงราย 

10.  คณะวิทยาศาสตร์ 20.  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การรับเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการรับบุคคลเขา้ศึกษาปริญญาตรี โดยแยกการรับเป็นระบบ ดังนี้ 

 1.  ระบบรับตรง 

   1.1  โครงการเฉพาะด้าน 

   1.2  โควตาภาคเหนือตอนบน 

   1.3  โควตาทั่วประเทศ 

 2.  ระบบสอบกลาง – สอท. (Admissions) 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่  2 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

Regulation and Announcement 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

...................................................... 

 

 โดยที่ เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ .ศ . 2553 สภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้  1   ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553” 

 ขอ้  2   ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้  3   ในขอ้บังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง     มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธกิารบดี”  หมายถึง  อธกิารบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “คณะ”   หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดเรียน 

                                   การสอน 

   “คณบดี”   หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มี 

         การจัดการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 1  

การรับเข้าศกึษา 

 ขอ้  4  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

  4.1  ส าเร็จช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 

  4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ หรือระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่จาก 

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  4.3  เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพรา่งกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ 

  4.5  ไม่เคยถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผดิทางความประพฤติ 

 ขอ้  5  การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขา้เป็นนิสิต 

  5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด 

  5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม

ระเบยีบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับสาขาวิชานั้นๆ 

 ขอ้  6  การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 

  6.1  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรอง 

  6.2  คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

   6.2.1  มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

   6.2.2  ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปกีารศึกษา 

  6.3  ผูป้ระสงค์ท่ีจะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   6.3.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

30 วัน  ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา หรือ 

   6.3.2  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหนังสือขอโอนย้าย ระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา

รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

  6.4  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ หรือ

หน่วยงาน ที่เทยีบเทา่ 

  6.5  การเทยีบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน 

   6.5.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะหรือ

หน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย 

   6.5.2  รายวิชาที่จะเทยีบโอนเป็นหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน กับรายวิชา

ของมหาวิทยาลัย และมผีลการเรียนเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน C    

   6.5.3  รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

 ขอ้  7  การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

  7.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจ

ขอเขา้ศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

  7.2  การแสดงความจ านงขอเขา้ศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

   7.2.1  ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

30 วัน ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา 

   7.2.2  การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ หรือ

หน่วยงานที่เทยีบเทา่ 

  7.3  การเทยีบโอนหน่วยกิตให้น าขอ้ 6.5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ขอ้  8  การเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 

  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 หรือ 

มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
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 ขอ้  9  การรายงานตัวเป็นนิสิต 

  9.1  ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่

ได้รับอนุมัติใหเ้ขา้ศึกษาต่อ หรือผู้ท่ีเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนด

ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

  9.2  กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต 

เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

  9.3  มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหส้อดคล้องกับแผนก าหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตแล้ว 

 

หมวดที่ 2 

การจัดการศึกษา 

 ขอ้  10  ระบบการจัดการศึกษา 

  10.1  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษา

ในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย 

  10.2  สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา 

  10.3  มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบง่การจัดการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คอื  

    10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซ่ึงเป็น ภาคการศึกษา

บังคับมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปดิภาคฤดูร้อน ซ่ึงเป็น ภาคการศึกษาไม่บังคับ และใช้

ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ใน

ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

    10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา ทัง้นี ้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

  10.4  กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ

ฝกึงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถื้อเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย 

  10.5  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณ

การศึกษาของแต่ละรายวิชา 

  10.6  การคดิหน่วยกิต 

    10.6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝกึ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

    10.6.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน 

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  10.7  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  (Prerequisite)  ส าหรับการลงทะเบียน บาง
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รายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดที่ 4 ขอ้ที่ 14.5) ขึ้นไป 

  10.8  รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชา และช่ือรายวิชาก ากับไว้ 

  10.9  รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

   10.9.1  เลข 3 ล าดับแรก                 แสดงถึง     สาขาวิชา 

   10.9.2  เลขในล าดับท่ี 4                 แสดงถึง    ระดับช้ันปีของการศึกษา 

   10.9.3  เลขในล าดับท่ี 5                 แสดงถึง    หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

   10.9.4   เลขในล าดับท่ี  6                 แสดงถึง    อนุกรมของรายวิชา 

  10.10  สภาพนิสิต แบง่ออกได้ดังนี้ 

      10.10.1  นิสิตปกติ  ได้แก่  นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่  

        2.00 ขึ้นไป 

            นสิิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดบัเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.0 

  10.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 

ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ส าหรับผลการศึกษา 

ภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตผูน้ั้นลงทะเบยีนเรียน ยกเว้น ผู้ที่จบการศึกษาภาค

ฤดูร้อน 

 ขอ้  11  หลักสูตรสาขาวิชา 

   11.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 

    11.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้

ภาษา ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ใน

สังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   11.1.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ

วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

   11.1.3  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกิต 

   11.1.4  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 114 

หน่วยกิต 

   11.1.5  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่

น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

   11.1.6  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 

42 หน่วยกิต 

   11.1.7  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร

ปริญญาตรี ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งข้ึน โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 9 

 

  11.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา 

อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.3  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา

อย่างมาก ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 15 ปกีารศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.4  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา 

อย่างมากไม่เกิน  12  ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปกีารศึกษาส าหรับหลักสูตรที่

เรียนไม่เต็มเวลา 

  11.5  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา

ศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร 

ที่เรียน ไม่เต็มเวลา 

  11.6  เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ

นิสิตท าความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียน

รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา 

 

หมวดที่ 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้  12  การลงทะเบยีนเรียน  

  12.1  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมาลงทะเบียน

หลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  

  12.2  การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรด์้วยตนเองตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

  12.3  การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชาหาก

พ้นก าหนดนีม้หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบยีนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

  12.4  การลงทะเบยีนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัย 

  12.5  วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอกี 

  12.6  จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบยีน 

     12.6.1  ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

     12.6.2  ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

  กรณีนิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต ส าหรับการจัด

การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ 12.6.1 หรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 
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หน่วยกิตหรือมากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา ตาม

ขอ้ 12.6.2 ให้ยื่นค าร้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  12.7  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด

เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

  12.8  นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะต้นสังกัดนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชานั้น สังกัด

อยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย  

          ทัง้นี ้นิสิตจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยและนิสิตจะ

ได้รับผลการเรียนเปน็อักษร S หรือ U และไมน่ ามาคิดหน่วยกิตสะสม 

  12.9  ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นิสิตจะต้องขอลาพัก

การศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อ

ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้น

สภาพการเป็นนิสิต  

  12.10  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนิสิต รวมท้ังค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีคา้งช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น

นิสิต ตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลา 2 ปนีับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  12.11  ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะ

ราย  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการ

ลงทะเบยีนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติใหล้งทะเบยีนรายวิชาที่เปดิสอนใน

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 ข้อ  13  การเพิ่มและถอนรายวิชา 

   13.1  การเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หรือภายใน 1 

สัปดาห์แรกนับจากวันเปดิภาคฤดูร้อน 

   13.2  การถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน

ของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในก าหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่

ปรากฏอักษร W ในระเบยีนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิต จะได้รับอักษร  

   13.3  ขัน้ตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 4 

การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

 ขอ้ 14  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

   14.1  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 1 คร้ัง 

   14.2  นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมี 

สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F 

หรืออักษร U  
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   14.3  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา ที่

ก าหนด ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

  14.4  ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลด้วย อักษร 

S และ U 

  14.5  สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 

 A หมายถึง ดีเยี่ยม   (EXCELLENT) 

 B+ หมายถึง ดีมาก   (VERY GOOD) 

 B หมายถึง ดี (GOOD) 

 C+ หมายถึง ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 

 C หมายถึง พอใช ้ (FAIR) 

 D+ หมายถึง อ่อน (POOR) 

 D หมายถึง อ่อนมาก (VERY POOR) 

 F หมายถึง ตก (FAILED) 

 S หมายถึง เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

 U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

 I หมายถึง การวัดผลยังไมส่มบูรณ์  (INCOMPLETE) 

 P หมายถึง การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สุด (IN PROGRESS) 

 W หมายถึง การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 

  14.6  ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซ่ึงแสดงผลการศึกษาของ

นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมคีา่ระดับข้ันดังนี้ 

        ระดับข้ัน  A   มีค่าระดับข้ันเป็น 4.00 

        ระดับข้ัน  B+   มีค่าระดับข้ันเป็น 3.50 

        ระดับข้ัน   B   มีค่าระดับข้ันเป็น 3.00 

        ระดับข้ัน   C+   มีค่าระดับข้ันเป็น 2.50 

        ระดับข้ัน   C    มีค่าระดับข้ันเป็น 2.00 

        ระดับข้ัน   D+   มีค่าระดับข้ันเป็น 1.50 

        ระดับข้ัน   D   มีค่าระดับข้ันเป็น 1.00 

        ระดับข้ัน   F    มีค่าระดับข้ันเป็น 0                   

  14.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นิสิตไม่สามารถเขา้รับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์

ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการ

อนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่  

   นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์ 

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็น

ระดับข้ัน  F หรืออักษร U 
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  14.8  อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ และไม่มีการวัด

และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทัง้นี ้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยน

ก็ต่อเมื่อมกีารวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจ าภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หาก

พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  14.9  อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 

    14.9.1  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบยีนตามเงื่อนไขการลงทะเบยีน 

    14.9.2  การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

    14.9.3  นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหน้ิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีน 

  14.10 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

  14.11 การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

    14.11.1  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่

สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 คร้ัง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต คร้ัง

สุดทา้ยที่ประเมินว่าสอบได้น าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 

    14.11.2  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของ

รายวิชาทัง้หมดที่นิสิตได้ลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมศึกษา ตามข้อ 12.8 

    14.11.3  การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ

ขัน้ของทุกๆ รายวิชาตามขอ้ 14.6 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้น ข้อ 14.10 ในการนี้

ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 คร้ัง 

มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และคา่ระดับข้ันที่นิสิตลงทะเบยีนเรียนคร้ังสุดท้ายเพียงคร้ัง

เดียว 

    14.11.4  การค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ใหน้ าเอา ผล

คูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับข้ันของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบ

ให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่น ามาค านวณค่า

ระดับข้ัน สะสมเฉลี่ย 

    14.11.5  การค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้

ค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่ 

 ขอ้ 15  การเรียนซ้ า 

  15.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนซ้ าได้ 

  15.2  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า 

  15.3  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนซ้ า 

 

หมวดที่ 5 

        การส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
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   16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา โดยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดิภาคเรียน 

  16.2  นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

   16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด 

ได้รับอักษร I หรืออักษร P 

   16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้ 

         16.2.2.1  การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมก่่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา  

    16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.5  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ

ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.6  นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้

เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้หลักสูตรอย่างน้อย 1 ปกีารศึกษา 

   16.2.3  มีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   16.2.4  ไม่มีพันธะเร่ืองเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

  16.3  ในกรณีที่นิสิตประสงคจ์ะไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติเป็นรายๆ ไป 

  16.4  นิสิตที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้ มีคุณสมบัติ ตามที่

ก าหนดไว้ใน ขอ้ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

   16.4.1  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3 .50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง  แต่ถ้ามีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

   16.4.2  ไม่เคยได้รับระดับข้ัน F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบยีนเรียนซ้ าในรายวิชาใด 

  ข้อ 17  การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้น

กรณีที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ ใน

ภาคการศึกษานั้นๆ 

 ขอ้ 18  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียน

ดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

  18.1  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

   18.1.1 เหรียญทองให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U 

หรืออักษรอื่นใดที่เทยีบเทา่ในรายวิชาใดทัง้สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.75 
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   18.1.2  เหรียญเงินให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับข้ัน F หรือ อักษร U 

หรืออักษรอื่นใดที่เทยีบเทา่ในรายวิชาใดทัง้สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.50 

  18.2  เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 

    เหรียญทองแดงให้กับนิสิตที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับข้ัน F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่า

ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป 

 

หมวดที่ 6 

บททั่วไป 

 ขอ้ 19  การลา 

  19.1 การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจ าเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมง

เรียนได้ใหย้ื่นใบลา ตามแบบฟอรม์ของมหาวิทยาลัยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 

  19.2 การลาพักการศึกษา 

   19.2.1  นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

    (1)  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เขา้รับราชการทหาร  

    (2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

      สนับสนุน 

    (3)  เจ็บปว่ยหรือประสบอุบัติเหตุ 

    (4)  เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

   19.2.2  นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า และนิสิต

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่ นใบลาตามแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้ง

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทัง้นีร้ายวิชาที่ได้ลงทะเบยีนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W 

   19.2.3  นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกว่าจะต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบยีนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา 

19.3  การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 ข้อ 20  การย้ายสาขาวิชา 

   20.1  การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ 

   20.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

    20.2.1  นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา

ปกติ 

    20.2.2  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยผา่น 

การพิจารณาของคณะหรือหน่วยงานที่ เทียบเท่าที่นิสิตสังกัด และจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้ งนี้ให้ท าเป็นประกาศ
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มหาวิทยาลัย 

    20.2.3  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนวันลงทะเบยีนเรียน 

    20.2.4  เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจน ามาค านวณหาค่าระดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมไ่ด้ 

  ขอ้ 21  การพ้นสภาพนิสิต 

  นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

  21.1 ตาย 

  21.2 ลาออก 

  21.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

  21.4 ขาดคุณสมบัติของการเขา้เป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 4 

  21.5 ไม่มาลงทะเบยีนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อ 12 

  21.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบยีนนิสิต 

  21.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

ของสาขาวิชานั้นแล้วยังไมส่ าเร็จการศึกษา 

  21.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   21.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไม่ถึง 1.50 

   21.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่ถึง 1.75 

   21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติขึ้นไป 

ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด         

ไม่ถึง 1.75 

 ขอ้ 22  การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน 

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  ข้อ 23  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ป ีและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 

  ข้อ 24  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัย ช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2553 

 

 

                                                  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

ประชุม คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อความในขอ้ 10.11 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “10.11  การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค   

แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา” 

 ข้อ 4  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 21.8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน 

   “21.8  นิสิตที่มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 21.8.1  เมื่อเรียนมาแล้วครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 3 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปกีารศึกษา ยังมีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไม่ถึง 1.50 

 21.8.2  เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปกีารศึกษา ยังมีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมด ไม่ถึง 1.75 

 21.8.3  เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ขึ้นไป ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด 

ไม่ถึง 1.75“ 

 ทั้งนี้ “กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย และได้ลงทะเบียนในภาค

การศึกษาฤดูร้อน ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นด้วย”  

            ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 

 

 

    (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

….………………………………. 

 

 โดยที่ เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1  ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ในขอ้บังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง     มหาวิทยาลัยพะเยา 

           “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง    สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

           “อธกิารบดี”   หมายถึง  อธกิารบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

           “คณะ”   หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่ มีการจัด            

               การเรียนการสอน 

            “คณบดี”  หมายถึง  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงาน  

     อื่นที่มีการ จัดการเรียนการสอน  

 ขอ้ 4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้   

  4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรที่เน้นการ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงาน

ได้ดียิ่งข้ึนและเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  4.2  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ

วิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดย

เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ   
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หมวดที่ 1 

การรับเข้าศกึษา 

 

 ขอ้ 5  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

  5.1  วุฒกิารศึกษา 

   5.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเ้ขา้ศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   5.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทหรือเทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

   5.1.3  หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 

   5.1.4  หลักสูตรปริญญาเอก ผูเ้ขา้ศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ที่มี ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  5.2  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระท าโดย

ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  5.3  ไม่เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

5.4 เป็นผู้มีสุขภาพรา่งกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  5.5  มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ขอ้ 6  การรับเขา้ศึกษา   

  6.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเขา้เป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออื่นๆ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 

  6.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเขา้ศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว

เป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ขอ้ 7  ประเภทของนิสิต 

  7.1  นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 5 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อรับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  7.2  นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลอง

ศึกษา ซ่ึงนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบตามข้อ 5 และได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย ทัง้นี้ภายในหนึ่งปกีารศึกษา แต่ถ้าหากภายในหนึ่งปีการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติยังไม่ครบตามขอ้ 5 จะต้อง

พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

 ขอ้ 8  นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา 

ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา หรือมาท าการศึกษาคน้คว้าเฉพาะเร่ืองได้ตามความเหมาะสม 

เพื่อน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้  ทั้งนี้ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ้ 9  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เขา้ร่วม

ศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองใน

การศึกษา ในรายวิชานั้นๆ 

 ขอ้ 10 การรายงานตัวเป็นนิสิต 

 ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

นิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์   

 

หมวดที่ 2 

การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ้ 11 รูปแบบการจัดการศึกษา 

  มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบง่ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

  11.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6  

สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามจ านวนช่ัวโมงเรียนที่ก าหนดไว้                      

ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

  11.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 

สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซ่ึงมรีะยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทัง้นี ้การจัดการศึกษาในภาค

ฤดูร้อน ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

  11.3  แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 

สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติใน

ระบบทวิภาค 

 ขอ้ 12 การลงทะเบยีนรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิตถือปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดดังต่อไปนี้ 

12.1 นิสิตต้องลงทะเบยีนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบยีนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

12.2 การลงทะเบยีนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

12.3  รายวิชาใดที่เคยได้ระดับข้ัน B หรือสูงกว่า จะลงทะเบยีนรายวิชานั้นซ้ าอกีไม่ได้ 

12.4  การลงทะเบยีนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

  12.4.1  นิสิตแบบ 1 ภาคการศึกษา จะลงทะเบยีนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละ ภาค

การศึกษา 

  12.4.2  นิสิตแบบ 2 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไมเ่กิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

  12.4.3  นิสิตแบบ  3 ภาคการศึกษา จะลงทะเบยีนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค

การศึกษา 



20 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 
 12.5  การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด

เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

 12.6  นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขา้ศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้อักษร S หรือ U 

 12.7  นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนและช าระ

คา่ธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 12.8  ผู้เข้าร่วมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้

ผู้ เข้าร่วมศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง อัตราค่าบ ารุงและ

คา่ธรรมเนียมการศึกษา และผูเ้ขา้ร่วมศึกษาจะได้อักษร S หรือ U 

 12.9  นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนได้ตามขอ้ 12.4 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียม

และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ขอ้ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

13.1 การเพิ่มรายวิชา 

  13.1.1  แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อน จะกระท าได้ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจาก

วันเปดิภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูร้อน 

  13.1.2  แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับ

จากวันเปดิภาคการศึกษา  

  13.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน

ของภาคการศึกษา นับตั้งแต่เปดิภาคการศึกษา 

         การถอนรายวิชาในก าหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผล

การเรียน และการถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบยีนผลการเรียน 

13.2 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีข้ันตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 14 โครงสร้างของหลักสูตร 

  14.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่ วยกิตรวม  

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  14.2  หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คอื       

14.2.1  แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 

   14.2.1.1  แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทยีบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี

ผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   14.2.1.2  แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้อง

ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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   14.2.2  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธแ์ต่ต้อง

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไมเ่กิน 6 หน่วยกิต 

  14.3  หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพช้ันสูง คอื 

   14.3.1  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธท์ี่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี

ผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

   แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

   ทัง้นี ้ วิทยานิพนธต์ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมคีุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

   14.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

   แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36         

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48       

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

    ทัง้นี ้วิทยานิพนธต์ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมคีุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน 

 ขอ้ 15 ระยะเวลาการศึกษา 

  15.1  ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ให้ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปกีารศึกษา 

  15.2  ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปกีารศึกษา 

15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก     

   15.3.1  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8   

ปกีารศึกษา    

   15.3.2  ผูท้ี่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่8เกิน 6 

ปกีารศึกษา 

  15.4  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในภาคการศึกษา

นั้นๆ จงึจะมีสิทธิ์เขา้สอบ 

    กรณีที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร      

ที่เทยีบโอนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 

    กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ ากว่าที่ก าหนดในหลักสูตรให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ขอ้ 16  การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 

 การย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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 ขอ้ 17  การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทยีบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 18  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบจัด

การศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและดูแลจัดแผนก าหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกฎข้อบังคับก่อนที่จะ

มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์/ อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ขอ้ 19  ช่ือและรหัสรายวิชา 

19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชาก ากับไว้ 

19.2  รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

   19.2.1  เลข 3 ล าดับแรก แสดงถึง  สาขาวิชา 

   19.2.2  เลขในล าดับท่ี  4  แสดงถึง  ระดับบัณฑิตศึกษา   

   19.2.3  เลขในล าดับท่ี  5 แสดงถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

   19.2.4  เลขในล าดับท่ี  6 แสดงถึง  อนุกรมของรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 

การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

 

 ขอ้ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  20.1  มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

  20.2  มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกรณีต่อไปนี ้   

ให้ก าหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คอื 

     20.2.1  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

     20.2.2  การสอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ 

     20.2.3  สัมมนา 

     20.2.4  วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  20.3  สัญลักษณ์  และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

    A  หมายถึง   ดีเยี่ยม     (EXCELLENT) 

    B+   หมายถึง   ดีมาก     (VERY GOOD) 

    B   หมายถึง   ดี    (GOOD) 

    C+  หมายถึง   ดีพอใช้   (FAIRLY GOOD) 
    C   หมายถึง   พอใช ้   (FAIR) 

    D+   หมายถึง   อ่อน   (POOR) 

    D   หมายถึง   อ่อนมาก   (VERY POOR) 

    F   หมายถึง   ตก   (FAILED) 

    S   หมายถึง   เป็นที่พอใจ   (SATISFACTORY) 
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    U   หมายถึง   ไม่เป็นที่พอใจ  (UNSATISFACTORY) 

    I   หมายถึง   การวัดผลยังไมส่มบูรณ์  (INCOMPLETE) 

    P  หมายถึง การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สุด (IN PROGRESS) 

   W  หมายถึง   การถอนรายวิชา  (WITHDRAWN) 

  20.4  ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+  D และ F ซ่ึงแสดงผลการศึกษาของ

นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมคีา่ระดับข้ันดังนี้ 

     ระดับข้ัน A  มีค่าระดับข้ันเป็น 4.00 

     ระดับข้ัน B+  มีค่าระดับข้ันเป็น 3.50 

     ระดับข้ัน  B  มีค่าระดับข้ันเป็น 3.00 

     ระดับข้ัน  C+  มีค่าระดับข้ันเป็น 2.50 

     ระดับข้ัน  C   มีค่าระดับข้ันเป็น 2.00 

     ระดับข้ัน  D+  มีค่าระดับข้ันเป็น 1.50 

     ระดับข้ัน  D  มีค่าระดับข้ันเป็น 1.00 

     ระดับข้ัน  F   มีค่าระดับข้ันเป็น 0 

  20.5  อักษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมี

หลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจาก

คณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

     นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์

สุดทา้ยของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  20.6  อักษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผล

ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบยีน ทัง้นี ้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้ รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา           

ตามข้อ ๑๕ หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  20.7  อักษร W แสดงว่า 

   20.7.1  การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 12.5 

   20.7.2  นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบยีน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 13.2   

   20.7.3  นสิิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   20.7.4  กรณี เหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกรายวิชาที่

ลงทะเบยีน 

20.8  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 

   20.8.1  นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น

ซ้ าอีก จนกระทั่งได้ระดับข้ันไม่ต่ ากว่า C 

   20.8.2  รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะต้องได้อักษร S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกระทั่งได้อักษร S หรือผ่านการประเมินผลตามเงื่อนไขในประกาศ

มหาวิทยาลัย 
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  20.9  ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ

ขอ้บังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผล

และการประเมินผลส าหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

20.10  อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

  20.11  มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของรายวิชา

ทัง้หมด  ที่นิสิตได้ลงทะเบยีน   

  20.12  การค านวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของ         

ทุกๆ รายวิชาตามข้อ 20.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 20.10       

ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

มากกว่าหนึ่งคร้ัง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนคร้ัง

สุดทา้ยเพียงคร้ังเดียว 

  20.13  กรณีที่นิสิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้นเข้า

ไว้ในหลักสูตร ทัง้นี ้จะไม่น าผลมาค านวณหาระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

 ขอ้ 21 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

  21.1  มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบันตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย หรือ 

  21.2  นิสิตสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ 

  21.3  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผ่านการประเมินด้วยอักษร S เฉพาะนิสิตระดับ

ปริญญาโท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ 

  เงื่อนไขการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 22 การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

  22.1  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE 

EXAMINATION) ด้วยขอ้เขยีน หรือขอ้เขยีนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้น ๆ 

  22.2  นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องสอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

ด้วยขอ้เขยีน หรือข้อเขยีนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้นๆ 

 ให้มีการด าเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษาละ 3 คร้ัง โดยท าเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติให้ท าเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลัย และ

เมื่อด าเนินการแล้วให้ประกาศผลภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ 

 

หมวดที่ 4 

การท าวิทยานิพนธ์ 

 ขอ้ 23 การท าวิทยานิพนธ์ 

  23.1  การลงทะเบยีนท าวิทยานิพนธ์ 

   23.1.1  นิสิตระดับปริญญาโทต้องลงทะเบยีนท าวิทยานิพนธต์ามเงื่อนไขดังนี้ 
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   23.1.1.1  แผน ก แบบ ก 1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต 

   23.1.1.2  แผน ก แบบ ก 2 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต 

   23.1.2  นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบยีนท าวิทยานิพนธ ์ตามเงื่อนไขดังนี้ 

    23.1.2.1  แบบ 1.1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และแบบ 1.2 

จะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

    23.1.2.2  แบบ 2.1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2 

จะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  23.2  การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

          สาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อให้คณะพิจารณาท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 

    23.2.1  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์อีก 1-2 คน 

    23.2.2  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์อีก 2-3 คน 

  23.3  การพิจารณาโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

          นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธต์่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง ที่สาขาวิชาเสนอคณะ

ที่สังกัดแต่งตั้ง ดังนี ้ 

     23.3.1  คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ท า

หน้าท่ีเป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ  

     23.3.2  โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ 

แจง้ผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน 

  23.4  การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

   23.4.1  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงาน

การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตาม

หลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือก าลังเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม (Proceeding) ท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น 

    23.4.2  นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์

หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธแ์ละรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
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การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อน

การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และแบบ 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 23.5  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

    23.5.1  คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 

อาจารย์ประจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้ 

   23.5.1.1  อาจารย์ประจ า ห รือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน

คณะกรรมการสอบ 

   23.5.1.2  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นกรรมการ 

   23.5.1.3  อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ 

    23.5.2  คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย

อาจารย์ประจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้ 

   23.5.2.1  อาจารย์ประจ า หรือ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ

สอบ 

   23.5.2.2  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นกรรมการ 

   23.5.2.3  อาจารย์ประจ า และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 - 2 คน เป็น

กรรมการ 

 23.6  การสอบวิทยานิพนธแ์ละการรายงานผลการสอบ 

    เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

จะต้องรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 

 

หมวดที่ 5 

การส าเร็จการศึกษา 

 

 ขอ้ 24 การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปดิภาคการศึกษา  

  นิสิตที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไ้ด้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   24.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

      24.1.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

      24.1.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

      24.1.3  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 27 

 

   24.1.4  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

   24.2  ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

   24.2.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.2.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.2.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.2.4  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ    

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  24.2.5เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

 

   24.3  ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

  24.3.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

  24.3.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

  24.3.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  24.3.4  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

  24.3.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

  24.3.6  เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

 24.3.7  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ    

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

24.4  ปริญญาโท แผน ข 

   24.4.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.4.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.4.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

   24.4.4  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.4.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

   24.4.6  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) 

  24.5 ปริญญาเอก แบบ 1 

   24.5.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.5.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

   24.5.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.5.4  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
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   24.5.5  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   24.5.6  เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

  24.6 ปริญญาเอก แบบ 2 

   24.6.1  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

   24.6.2  ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

   24.6.3  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   24.6.4  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

   24.6.5  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

   24.6.6  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

   24.6.7  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   24.6.8  เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

  ทัง้นีน้ิสิตต้องไม่มีพันธะเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 6 

บททั่วไป 

 

 ขอ้ 25 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  25.1  ตาย 

  25.2  ลาออก 

  25.3  โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น 

  25.4  ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ 5 

  25.5  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 

วัน นับจากวันเปดิภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคฤดูร้อน 

  25.6  เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ้ 15.1, 15.2 และ 15.3 

  25.7  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

  25.8  เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 

  25.9  เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 7.2 

  25.10 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  25.11 ลาพักการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษาแรกโดยไม่มี     

หน่วยกิตสะสม ส าหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ให้ถือ 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนโดยไม่มีหน่วยกิต

สะสม 
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  25.12 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากขอ้ดังกล่าวขา้งต้น 

 ขอ้ 26 การลา 

 26.1  การลาพักการศึกษา 

    26.1.1  นิสิตที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่ งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะต้องช าระ

คา่ธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและภายใน 1 สัปดาห์ 

นับจากวันเปดิภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนรายวิชาไปแล้ว 

    26.1.2  นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักการศึกษาไปแล้วให้มีสภาพการเป็นนิสิตเหมือนก่อน

ได้รับอนุมัติใหล้าพักการศึกษา      

 26.2  ลาออก 

    นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ยังไม่ได้

รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสิตที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ทุกประการ 

 ข้อ 27 ข้อการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้

ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 ข้อ 28 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื ่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 

 ขอ้ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 

  มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ค่า

ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธบิัตร หรืออนุสิทธบิัตร 

 ข้อ 30 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ.2553 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

-------------------- 

 โดยที่ เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          

พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมคร้ังที่  3/2555 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออก

ขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน 

 "ข้อ 6 การรับเขา้ศึกษา 

  6.1  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 

หรืออื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป 

  6.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่  มหาวิทยาลัยจะรับ

รายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  6.3  การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

   6.3.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา  หรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี

คุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 5 

   6.3.2  การแสดงความจ านงขอเขา้ศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

    6.3.2.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดยส่งถึง

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา 

    6.3.2.1 การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า  โดยผ่านความ

เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทยีบเทา่ 

  6.4  การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 
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 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย  การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  พ.ศ. 2553 

.......................................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

เพื่อให้การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548 จึงอาศัยความในมาตรา 21 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  

พ.ศ.2553 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต         

พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขา้เป็นนิสิตเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

  3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี           

พ.ศ. 2553 

  3.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า

ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

                        3.3  เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา     

และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้ าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติแล ะหลักทรัพย์ซ่ึง

มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ขอ้ 4   การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนั้น ให้ เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 5  การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้น าความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 6  ระบบการศึกษา ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค   

                     6.1  การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

                                 ในสามปีแรก นิสิตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ /หรือ หมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชา

บังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชาชีพในสามปหีลังของหลักสูตรที่

โรงพยาบาลซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 
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  6.2  การก าหนดปริมาณการศึกษา และการแบง่ภาคการศึกษา 

                               ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

                    6.2.1  ระยะที่หนึ่ง จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร ก าหนดตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.2553 ซ่ึงเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค

การศึกษาต่อ ปกีารศึกษา 

                               6.2.2  ระยะที่สอง จ านวน 2 ปกีารศึกษา หรือ ปกีารศึกษาท่ี 2-3 ของหลักสูตร เรียนตามระบบ

ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียนต่อเนื่องกัน  

                    6.2.3  ระยะที่สาม จ านวน 3 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 4-6 ของหลักสูตร ให้ก าหนด  

การศึกษาและการฝกึปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบง่นิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ  

 ขอ้ 7   การลงทะเบยีน 

  ให้เป็นไปตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553    

  7.1  การลงทะเบยีนในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาตามภาคการศึกษา   

  7.2  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป ี 

 ขอ้ 8  การวัดและประเมินผล 

                  ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553  

                        8.1 ระยะที่สอง หรือ ปกีารศึกษาท่ี 2 - 3 ของหลักสูตร ก าหนดดังนี้ 

     8.1.1  นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00 

นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ าช้ัน 

   8.1.2  นิสิตที่เรียนซ้ าช้ัน จะต้องลงทะเบยีนเรียนทุกรายวิชาของปีท่ีตกซ้ าช้ัน                        

                      8.2 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปีแรก และได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

2.00 ตามรายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ก่อนเปิดภาคการศึกษาช้ันปีที่ 4 จึงจะได้รับ

พิจารณาให้ศึกษาในชัน้ปทีี่ 4 ของหลักสูตรได้ 

                      8.3 ระยะที่สาม หรือ ปกีารศึกษาท่ี 4 – 6  ของหลักสูตร ก าหนดดังนี้ 

                                8.3.1  ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา เมื่อสิน้สุดการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่นิสิต

หมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่งๆ และให้มีการวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ปีการศึกษา และให้

รายงานทุกสิน้ปกีารศึกษา 

               8.3.2  นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00  

นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ าช้ัน 

              8.3.3  นิสิตที่เรียนซ้ าช้ัน จะต้องลงทะเบยีนเรียนทุกรายวิชาของปีท่ีตกซ้ าช้ัน      

 ขอ้  9  การสอบเบ็ดเสร็จ 

   ให้นิสิตแพทย์ที่จบการศึกษาในช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 5 และช้ันปีที่ 6 ต้องสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไม่ผ่านรอบแรกจะต้องสอบเบ็ดเสร็จจนกว่าจะผ่าน 
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 ขอ้ 10  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหป้ริญญา ให้น าความในขอ้ 16 และ ข้อ 17 แห่งขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

        ผูท้ี่มีสิทธไิด้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา จะต้องเป็นผูส้อบผ่านการสอบเบ็ดเสร็จท้ัง 3 ส่วน 

 ข้อ 11  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

               นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แล้ว ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้ 

   11.1  เมื่อนิสิตเรียนในระยะที่ 2 ของหลักสูตรมา 8 ภาคการศึกษาแล้ว ยังสอบไม่ผ่านรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 

   11.2  นิสิตระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษาส าหรับช้ันปี

ใด เป็นเวลา 2 ปกีารศึกษาแล้วยังสอบไม่ผ่าน ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

   11.3  คณะกรรมการจิตแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้ค าวินิจฉัยว่า นิสิตเป็นหรือเคยเป็น

โรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการ

จติแพทย์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ ท าให้ไม่สามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ห รือ หาก

โรคเกิดก าเริบขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ

ผูป้ว่ย 

 ข้อ 12  ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 13  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ขอ้บังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ ให้อธกิารบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ.2553 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553 

............................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อให้การศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัย

พะเยา มีมาตรฐาน และคุณภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้น

ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 จงึอาศัยความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553”  

 ขอ้ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อตกลงอื่นใด ที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ

นีแ้ทน 

 ขอ้ 4  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 ขอ้ 5  การสอบคัดเลือกเขา้เป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 ขอ้ 6  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่า

ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 ขอ้ 7  ระบบการศึกษา 

    7.1  การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เป็นหลักสูตร 6 ป ี 

    7.2  การก าหนดปริมาณการศึกษาและแบ่งภาคการศึกษาห้าปีแรกตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และในปีสุดท้ายตามหลักสูตร ให้ก าหนดการศึกษา

และการฝึกปฏิบัติงานตามประเภทรายวิชา โดยรายวิชาปกติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ส่วนรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในแหล่งฝึกงาน ให้แบ่งนิสิต

ออกเป็นกลุ่ม หมุนเวียนกันไป ในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นปริมาณการศึกษาของ

รายวิชานั้นเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

 ขอ้ 8  การลงทะเบยีน 

    8.1  การลงทะเบยีนเรียนของนิสิตในห้าปแีรกตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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   8.2  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในปีสุดท้ายตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

 ขอ้ 9  การวัดและประเมินผล 

    9.1  การวัดและประเมินผลในห้าปีแรกตามหลักสูตร ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

    9.2  การวัดและประเมินผลในปีสุดท้ายตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่มีการลงทะเบียนร่วมกัน เป็นราย    

ปกีารศึกษา  ให้มีการวัดและประเมินผลเมื่อสิน้ปกีารศึกษา 

    9.3  ผูมี้สิทธลิงทะเบียน ตามแผนการศึกษาช้ันปีที่ 6 จะต้องเป็นผูท้ี่สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการ

เรียน ช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 5 และได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

    9.4  ผู้มีสิทธิสอบรวบยอด จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตจะต้องท าการ

สอบรวบยอดตามที่คณะเภสัชศาสตร์จัดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอด ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินการสอบรวบ

ยอดให้เป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ 

 ข้อ 10  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา และการอนุมัติให้ปริญญาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 ขอ้ 11  นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

  11.1  มีเหตุจ าเป็นต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หรือ 

  11.2  คณะกรรมการจิตแพทย์ที่อธิการบดีแต่งตั้ง มีค าวินิจฉัยว่า นิสิตผู้นั้นเป็น หรือเคยเป็นโรคจิต

ประเภทใดประเภทหนึ่ง และมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ หาก

ยังมีอยู่ต่อไปภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ

บุคคลอื่น 

 ข้อ 12  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

   

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 

                                       (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                              นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2555 

---------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต เพื่อให้การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 จงึอาศัยความ

ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ัง 2/2555 เมื่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2555 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนการเขา้เป็นนิสิตเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

    3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 

    3.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 ข้อ 4 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 5 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้น าความในขอ้ 6 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา 

         ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 

 ข้อ 7 การลงทะเบยีนเรียน 

    ให้เป็นไปตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 

 ข้อ 8 การเพิ่มและถอนรายวิชา 

    ให้เป็นไปตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 
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 ข้อ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2553 

   9.1  รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลทุกรายวิชา ต้องมีระดับขัน้ไม่น้อยกว่า C หรือมีคา่ระดับขัน้ไม่น้อย

กว่า 2.00 นิสิตที่มีระดับขั้นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลน้อยกว่า C หรือมีค่าระดับขั้นน้อยกว่า 2.00 ต้องลงทะเบียน

เรียนในรายวิชานั้นใหม่ 

   9.2  ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล จะต้องเป็นผู้สอบผ่านรายวิชาต่างๆ 

ครบตามหลักสูตร มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และจะต้องท าการสอบตามที่คณะพยาบาล

ศาสตร์ก าหนดจนกว่าจะผา่นเกณฑ์ ทัง้นี ้เกณฑ์การตัดสินการสอบให้เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ข้อ 10 การเรียนซ้ า 

     ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 

 ข้อ 11 การเสนอให้ได้รับปริญญาและการอนุมัติปริญญา ให้น าความในข้อ 16 และข้อ 17 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 12 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี ้ให้น าความในขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ขอ้บังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 

................................................ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2556 เพื่อให้การศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553                   

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2556 วันที่ 4 มกราคม 2556 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี               

   พ.ศ. 2553 

  3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

   ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  3.3 เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

   และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้ าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและ

   หลักทรัพย์ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดย    

   ชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ข้อ 4  การสอบคัดเลือกเขา้เป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 5  การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 

  6.1  การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร 6 ปี 

  6.2  การก าหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาสามปีแรกตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม  

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเรียนตามระบบ  

   ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปกีารศึกษา และในสามปหีลังของหลักสูตร ให้ก าหนดการศึกษา   

   และฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในแต่ละ

   รายวิชา 
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 ขอ้ 7  การลงทะเบยีน 

  7.1 การลงทะเบียนในสามปีแรกของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

  7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย 

เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 

 ขอ้ 8 การวัดและประเมินผล 

 ให้ เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี               

พ.ศ. 2553 

  8.1 การวัดและประเมินผลในสามปแีรกของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

   การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

  8.2 นิสิตที่จะศึกษาในช้ันปีที่ 4 ของหลักสูตร ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตร ในสามปีแรก           

   และได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ตามรายวิชาที่ก าหนด ในโครงสร้างของหลักสูตร 

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  8.3 ในสามปีหลังของหลักสูตร ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาใน          

   แต่ละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวๆหนึ่ง และให้มีการวัดและประเมินผลรวม เพื่อหา

   คา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ปกีารศึกษา และให้รายงานทุกสิน้ปกีารศึกษา 

 ข้อ 9 การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา         

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 ข้อ 10 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 ขอ้ 11 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอ้บังคับนี ้ให้น าความในขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดละให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

                   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

 
  



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 41 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 

***************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นผู้มีความรับผดิชอบ เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ช่ือเสียง 

มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบของคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของสังคมและของมหาวิทยาลัย 

จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุม คร้ังท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จงึให้ออกขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1  ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2  ข้อบังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ให้ยกเลิกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554  

 ขอ้ 4  ในขอ้บังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธกิารบดี”   หมายความวา่ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “คณะ” หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีนิสิต   

ในสังกัด  

 “คณบดี”   หมายความว่า คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่และให้หมายความรวมถึงหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะที่นิสิตสังกัดอยู่ 

  “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 5  ให้อธกิารบดีมีอ านาจออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บังคับนี ้ซ่ึง

ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้     

 

หมวด 1 

วินัยและการรักษาวินัย 

 

  ขอ้ 6  วินัยของนิสิตก าหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ 

  (1)  นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ

ของคณะอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่ากระท าผดิวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ก าหนด

ไว้ในขอ้บังคับนี้ 

 (2)  นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเวลาที่เข้าช้ันเรียนหรือห้องสอบ หรือติดต่อกับหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และจะต้องแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือแต่งกายในชุดปฏิบัติการหรือชุดพืน้เมืองตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยหรือคณะ   
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   (3)  นิสิตต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าแนะน า ตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระท าการที่

ไม่สมควรประการอื่น 

  (4)  นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิ

และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทาง ที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียงและ

เกียรติคุณทั้งของตนเอง บดิามารดา และผูป้กครองหรอืมหาวิทยาลัย 

  (5)  นิสิตต้องรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี และก่อเหตุไม่

สงบในมหาวิทยาลัย หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมท้ังสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป 

   (6)  นิสิตต้องไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและร าคาญหรือ เป็นการรบกวนต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์หรือเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลัย หรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  

  (7)  นิสิตต้องแสดงบัตรประจ าตัวนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอ

ตรวจสอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อความถูกต้องในการพิสูจน์ตัวบุคคลในการทดสอบวัดผลอย่าง

ใดๆ  

   (8)  นิสิตต้องไม่แสดงออก กล่าวด้วยวาจา เขียนหรือพิมพ์ข้อความ จัดท าสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือการ

กระท าประการใดๆ ในสื่อทุกชนิด เพื่อโฆษณาหรือเผยแพรข่อ้มูลอันอาจท าให้ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย 

   (9)  นิสิตต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิดและ

เสื่อมเสียในทางชู้สาว   

  (10) นิสิตต้องไม่สูบบุหร่ีในขณะมีการเรียนการสอน การปฏิบัติการ การสอบ หรือในบริเวณที่

มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี และในบริเวณเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย  

   (11) นิสิตต้องไม่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ

เสมอภาค ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ และจัดกิจกรรม ที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัย 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ  

 (12) นิสิตต้องไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์และความปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกท าลายหรือเสียหาย 

 (13) นิสิตต้องไม่น าขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติภาย ในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  (14) นิสิตต้องไม่จัดการประชุมเพื่อหยุดเรียนหรือจัดการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องต่างๆ ที่มีนิสิต

หรือบุคคลภายนอกมาร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยไม่ค านึงถึงระเบียบวินัยนิสิต ระเบยีบแบบแผนของ

มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบา้นเมือง 

 (15) นิสิตต้องไม่ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคนืเป็นอาจณิ หรือมี

หนีส้ินล้นพ้นตัว  

   (16) นิสิตต้องไม่พกพา มีไว้ หรือครอบครองสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของ

มึนเมาทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย 

  (17) นิสิตต้องไม่เล่น มีส่วนเก่ียวขอ้งหรอืสนับสนุนการพนันที่ผดิกฎหมายทุกชนิด  
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 (18) นิสิตต้องไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ท าร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ

นักเลง อันธพาล ก่อกวนความสงบเรียบร้อย 

  (19) นิสิตต้องไม่มีพฤติกรรมข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือมีเจตนาให้ได้รับบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายทัง้ด้านร่างกาย จติใจ ทรัพย์สิน หรือช่ือเสียงของบุคคลอื่น    

  (20) นิสิตต้องไม่พกพา หรือใช้สิ่งเทยีมอาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นใดในที่สาธารณะ  

 (21) นิสิตต้องไม่ดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา ทุกชนิดภายใน

มหาวิทยาลัย หรือดื่มสุราภายนอกมหาวิทยาลัยและก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น หรือส่งเสียงดังรบกวน

ผูอ้ื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (22) นิสิตต้องไม่เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ

จ าหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (23) นิสิตต้องไม่กระท าการทุจริตหรือส่อทุจริตในการศึกษาและการสอบ   

  (24) นิสิตต้องไม่กระท าการทุจริต ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ 

หรือรีดไถบุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

  (25) นิสิตต้องไม่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย

หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคครีะหว่างนิสิต เว้นแต่การใช้สิทธโิดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

   (26) นิสิตต้องไม่ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และความม่ันคง

ของประเทศ 

 (27) นิสิตต้องไม่กระท าการลามก อนาจาร เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร หรือกระท าความผิดเก่ียวกับ

เพศ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงแก่ตนเอง ผูอ้ื่นหรือมหาวิทยาลัย 

 (28) นิสิตต้องไม่ครอบครอง พกพาอาวุธ วัตถุระเบดิ หรืออาวุธร้ายแรง  

 (29) นิสิตต้องไม่รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือช่ือผู้อื่น แอบอ้างช่ือ

มหาวิทยาลัยไปด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 

   (30) นิสิตต้องไม่จงใจกระท าการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า

อิสระของตนโดยมิชอบ  

   ขอ้ 7  การกระท าผิดวินัยดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

  7.1  กระท าผิดวินัยตามข้อ 6 (21) ถึงข้อ 6 (30)   

 7.2  กระท าความผดิตามกฎหมายอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก โดยไม่ค านึงถึง 

ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอก าหนดโทษ เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 7.3  กระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

 7.4  กระท าผดิในกรณีที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุ

ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคลคล หรือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

  7.5  กระท าผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัย

ร้ายแรง 

 ขอ้ 8  นิสิตต้องรักษาวินัยตามหมวดนีอ้ย่างเคร่งครัด ผูใ้ดฝา่ฝืนต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคับนี้ 
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หมวด 2 

โทษความผิดวินัย 

 

  ขอ้ 9  โทษความผิดวินัยมี 6 สถาน แบง่เป็น 2 ประเภท คอื 

  9.1  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่  

  (1)  ว่ากล่าวตักเตือนหรือใหท้ าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  (2)  ตัดคะแนนความประพฤติ 

  (3)  ภาคทัณฑ์ 

 9.2  ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่  

 (1)  พักการศึกษา หรือระงับการเสนอช่ือให้ส าเร็จการศึกษา มีก าหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา

ถึงสองภาคการศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ หรือระงับการให้ปริญญาไม่เกินสองปีการศึกษา    

 (2)  ให้ออก 

 (3)  ไล่ออกและไมมี่สิทธไิด้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ขอ้ 10  นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพความเป็นนิสิต  

  (1) การตัดคะแนนแต่ละคร้ังหรือแต่ละฐานความผิดวินัยนิสิต ให้ตัดได้ไม่ต่ ากว่าคร้ังละ 5 คะแนน 

แต่จะเป็นจ านวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตหรืออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย  

 (2) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกัน เกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่

เกิน 60 คะแนน ให้หมดสิทธสิอบปลายภาคในภาคการศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในขณะนั้น 

 (3) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกัน เกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่

เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีก าหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ 

 (4) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกัน เกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่

เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีก าหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ  

 (5) นิสิตผูใ้ดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันถึง 100 คะแนน ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการ

เป็นนิสิต โดยให้ออกหรือไล่ออกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต 

  (6) คะแนนที่ถูกตัดและได้น าไปใช้ในการลงโทษพักการศึกษาแล้ว จะไม่น ามาใช้เพื่อการลงโทษพัก

การศึกษาคร้ังต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ตาม (5) เทา่นั้น  

 (7)  กรณีที่มีค าสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดทา้ยซ่ึงนิสิตผู้นั้นจะส าเร็จการศึกษาและมีผล

ท าใหค้ะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพักการศึกษาเป็นโทษอย่างอื่นตาม

ขอ้ ๙ ตามความเหมาะสมก็ได้  

  (8)  การตัดคะแนนความประพฤติ และการคืนคะแนนความประพฤติส าหรับนิสิตที่ถูกตัดคะแนน

ความประพฤติ สามารถกระท าได้โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การด าเนินการเช่นว่านี้ให้ท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 11  โทษให้ออก ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยมีสิทธิได้รับหลักฐานแสดงผล

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

การด าเนินการทางวินัย 

 

  ขอ้ 12  เมื่อปรากฏว่ามีนิสิตกระท าผิดวินัย ให้บุคคลผูไ้ด้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระท าของนิสิต หรือ

อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้พบเห็น รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว  เพื่อพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป   

 ข้อ 13  การด าเนินการทางวินัยแก่นิสิต ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการ

สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว และการด าเนินการเช่นว่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง

แก้ข้อกล่าวหาด้วย 

  กรณีกล่าวหาว่ากระท าความผดิวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และ ในการสอบสวนนีต้้อง

แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือ

พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ

สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผูถู้กกล่าวหากระท าผิดวินัยจึงจะ

ยุติเร่ืองได้ 

   ขอ้ 14  ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจง้ชัดว่านิสิตผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระท าความผดิวินัย ซ่ึงเป็นความผิด

เล็กน้อย ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมายหรือคณบดีหรือผู้ที่คณบดี

มอบหมาย เรียกนิสิตผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระท า หรือพฤติการณ์ที่กระท านั้นหรือปรับเปลี่ยน

พฤติการณ์นั้นๆ เสีย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตก็ได้ 

 

หมวด 4 

การสอบสวนวินัยนิสิต 

 

ข้อ 15  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 13 วรรคสอง เพื่อพิจารณา

สอบสวนหาข้อเท็จจริงในมูลกรณีที่นิสิตถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนิสิต โดยให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หรือผู้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมาย เป็นประธาน รองคณบดี ที่ดูแลด้านกิจการนิสิตอย่างน้อย 3 คนเป็น

กรรมการ และให้หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต  ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประธาน

กรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต  

ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ขอขยายเวลา

การสอบสวนออกไปได้อกีสองคร้ังๆ ละไมเ่กิน 15 วัน 

 ขอ้ 16  ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงการกระท าผิดวินัยนิสิต  

 (2)  รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาเสนอโทษความผิดวินัยที่เหมาะสม เป็นธรรมกับการ

กระท าผดิวินัยนิสิตพร้อมทั้งเสนอความเห็น และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
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ข้อ 17  ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร 

พยานหลักฐานที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวน

ได้  

ข้อ 18 นิสิตที่ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนิสิต มีสิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 

ตลอดจนน าพยานหลักฐานช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาได้ ก่อนเสร็จสิน้การพิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจริง 

 

หมวด 5 

การพิจารณาก าหนดโทษ และอ านาจการลงโทษนิสิต 

 

  ข้อ 19 การพิจารณาก าหนดโทษใหอ้ยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยเสนอ

ความเห็นและรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษและถือว่าเป็นการสิน้สุดการลงโทษ 

ขอ้ 20 ผูมี้อ านาจสั่งลงโทษนิสิต ได้แก่ อธกิารบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย        

ข้อ 21 การสั่งลงโทษนิสิตให้ท าเป็นค าสั่งลงโทษวินัยนิสิต ให้พิจารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกับ

ความผิด โดยพิจารณาองคป์ระกอบของความผิดทั้งด้านความรุนแรง เจตนา แรงจูงใจ หรือมูลเหตุอื่นๆ มาประกอบการ

พิจารณาด้วย ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  

ในค าสั่งลงโทษนิสิตให้แสดงถึงลักษณะของการกระท าความผิดและโทษที่ได้รับโดยแจง้ชัดด้วยความยุติธรรม

มิใหเ้ป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสจริต  

ข้อ 22 ในกรณีนิสิตกระท าผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษตามความ

ร้ายแรงแห่งกรณี  

ในกรณีที่มีความผิดวินัยแต่ยังไม่ถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นิสิตรายงานตัวอบรม บ าเพ็ญ

ประโยชน์ หรือท างานให้กับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได้ การด าเนินการเช่นว่านี้ ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ

ให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต บันทึกขอ้มูลของนิสิตในระบบทะเบยีนนิสิต 

   ขอ้ 23 การสั่งลงโทษนิสิตที่กระท าผิดทุกคร้ัง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้กอง

บริการการศึกษา และคณะที่นิสิตสังกัดเพื่อบันทึกข้อมูลความผิด และให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 

รายงานไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกลงโทษทราบ และให้ด าเนินการแจ้งก าหนดเวลาหรือวิธีการในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในการ

โต้แย้งค าสั่งหรือการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้นิสิตทราบด้วย   

    

หมวด 6 

การอุทธรณ์ 

 

ขอ้ 24 นิสิตผูใ้ดถูกลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้นิสิตผู้นั้นมีสิทธ์ิอุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่บัญญัติ

ไว้ในหมวดนี้ 

ข้อ 25 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุ้ทธรณ์และให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเอง

เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ เว้นแต่ ผู้อุทธรณ์จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

หรือพิการจนไม่อาจเขยีนหนังสือได้ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ที่จะอุทธรณ์กระท าการอุทธรณ์แทนก็ได้

โดยได้รับความยินยอมจากผูอุ้ทธรณ์ 
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ข้อ 26 เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์  ผู้ที่จะอุทธรณ์อาจขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูส้ั่งลงโทษว่า

จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็น เป็นเร่ืองๆ ไป 

 

ขอ้ 27 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษจะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 30 

วัน นับแต่วันทราบค าสั่งนั้น  

เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิต เพื่อ

พิจารณาอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ  

 ขอ้ 28 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นประธาน 

กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน จากตัวแทนสภานิสิตหนึ่งคนเป็นกรรมการ และนิติกร

หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตต้องเร่งด าเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ได้

รับทราบค าสั่ง และอาจขยายเวลาพิจารณาได้อกีไม่เกินสองคร้ังๆ ละไมเ่กิน 15 วัน 

 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตมีอ านาจเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าใหม่ได้ 

 ขอ้ 29 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษสมควรแก่ความผดิหรือเห็นว่าการ

สั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี  

  เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้วให้สั่งยกเลิก

อุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี ค า

วินิจฉัยค าร้องขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สิน้สุด  

 เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตามวรรคก่อนแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัย

นิสิตแจง้ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว 

 ข้อ 30 กรณีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออก ให้ผู้อุทธรณ์เสนอหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกต่อสภา

มหาวิทยาลัย และค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด  

ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด   

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

    

 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 

***************** 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 จึงอาศัยอ านาจ

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จงึให้ออกขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ขอ้ 1  ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556” 
 

 ขอ้ 2 ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554  
 

 ขอ้ 4  ในขอ้บังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่  มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อธกิารบด”ี   หมายความวา่  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   “คณะ” หมายความวา่  คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี 

    นิสิตในสังกัด  

 “คณบดี”   หมายความวา่  คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่และให้หมายความรวมถึง 

   หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะ 

   ที่นิสิตสังกัดอยู่ 

   “กรรมการคุมสอบ” หมายความวา่ อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ 

   “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “การสอบ”  หมายความวา่ การสอบที่ มห าวิทย าลั ย  ห รือคณ ะ ห รือสาขาวิชา 

    หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา ได้ก าหนดจัดการสอบขึน้ 
 

 ขอ้ 5 นิสิตที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและ

เคร่ืองแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 
 

 ขอ้ 6 นิสิตที่เขา้สอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต ต่อกรรมการคุมสอบทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ ในกรณีนิสิตลืม

บัตรประจ าตัวนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 7 ในการสอบทุกคร้ังนิสิตจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือสาขาวิชา 

หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา ก าหนดจัดการสอบข้ึน 
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 ขอ้ 8 ในกรณีที่นิสิตไม่เข้าสอบตามข้อ 7 ให้ถือเป็นการขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจาก

กรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 9 ห้ามนิสิตส่งเสียงดัง หรือก่อความร าคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสมในห้องสอบและบริเวณ

ใกล้เคยีง 
 

 ขอ้ 10 ห้ามนิสิตเขา้ห้องสอบ หลังจากเร่ิมสอบไปแล้ว 15 นาที หรือออกจากห้องสอบก่อน 30 นาท ีหลังจาก

เร่ิมสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี 
 

 ขอ้ 11 ห้ามนิสิตน าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก 

วงเวียน และสิ่งอื่นใดที่อาจารย์ประจ ารายวิชาได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ 
 

 ขอ้ 12 ในการสอบทุกคร้ัง นิสิตจะต้องใช้กระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือ

สาขาวิชา หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา จัดให้ และห้ามน าออกจากห้องสอบ เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้

แจง้ความประสงค์ต่อกรรมการคุมสอบทราบ 
 

 ขอ้ 13 เมื่ อกรรมการคุมสอบแจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้ว ให้นิสิตส่งกระดาษค าถาม และ

กระดาษค าตอบ ให้กรรมการคุมสอบทันท ีและให้ออกจากห้องสอบ 
 

 ขอ้ 14 นิสิตผู้ใดไม่ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้กรรมการคุมสอบตักเตือน 

หากไม่เช่ือฟัง ให้กรรมการคุมสอบสั่งให้นิสิตผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการลงโทษ

ต่อไป 
 

 ขอ้ 15 เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะ

ความผิดไว้ในกระดาษค าตอบ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรอง แล้วให้รายงานคณบดี ที่นิสิตสังกัดทราบ เพื่อคณบดี

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยให้มีหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตหรือผู้แทนร่วมเป็น

คณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ทั้งนี้ วิธีการด าเนินการสอบสวนให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 ขอ้ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามขอ้ 15 ปรากฏว่านิสิตได้ทุจริตหรือส่อ

ทุจริต ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งให้ด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 โดยให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 
 

 ส าหรับในกรณีทุจริตการสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือว่าสอบตก

ในการสอบคร้ังนั้น และให้ตัดสิทธใินการสอบคร้ังถัดไป จ านวน 1 คร้ัง  
 

 ขอ้ 17 ในการสอบคร้ังใด ถ้ามีพยานหลักฐานแสดงว่ามีข้อสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังนิสิต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ

ใดๆ ก่อนเข้าสอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ให้อธกิารบดีหรือผู้ท่ีอธกิารบดีมอบหมาย มีอ านาจสั่งยกเลิกการสอบ และให้มี

การจัดสอบในรายวิชานั้นอีกคร้ังหนึ่ง  
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 ขอ้ 18 ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บังคับนี ้และให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

    

 

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 51 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 

…………………………………………………….. 

 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกาย ของนิสิต จึงอาศัย

อ านาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังท่ี 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จงึให้ออกขอ้บังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกาย

ของนิสิต พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ขอ้บังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธกิารบดี”  หมายความวา่ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นิสิต”   หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย” หมายความวา่ เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ตรามหาวิทยาลัย” หมายความวา่ ตรามหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะ”  หมายความวา่ คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง 

      อื่นที่มีนิสิตในสังกัด  

 ขอ้ 4 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ  

  (1)  เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเช้ิตปลายแหลม

ยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด  ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุม

โลหะเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้กลัดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย 

ท าด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อด้านซ้าย แขน

เสือ้เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร 

  (2)  กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีด า ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมีผ่าด้านหลัง

โดยที่จีบกระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ ระหว่างเข่าและข้อเท้า ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้า

สักหลาด ผา้ลูกฟูก ผา้ยืด ผา้ลูกไม้ ผา้ก ามะหยี่ 

 ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้เป็นแขนยาวและมผี้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ 

ตามหลักศาสนาได้  

  (3)  เข็มขัดหนังกลับสีน้ าตาลเข้ม กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง 

 ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีด า หัวเข็มขัดท าด้วย

โลหะรมด ารูปสี่เหลี่ยมผนืผา้ กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ” 
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  (4)  รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือรัดส้น แบบสุภาพ สีด า สีขาว สีน้ าตาล สีกรมท่าหรือ สีเทา ส าหรับนิสิต

ช้ันปีที่1 ให้ใช้รองเทา้หนังหุ้มส้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เปดิหัวรองเทา้และสวมถุงเทา้สีขาว 

 ขอ้ 5 เคร่ืองแบบงานพิธกีารส าหรับนิสิตหญิง 

  มีลักษณะเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติส าหรับนิสิตหญิง โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงและ

รองเทา้สีด าเทา่นั้น ยกเว้นรองเทา้ส าหรับนิสิตชัน้ปทีี่หนึ่ง ให้ใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติ 

 ข้อ 6 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ 

  (1)  เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาวแบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว มี

กระเปา๋ด้านซ้าย  เวลาสวมใหส้อดชายเสือ้ไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด 

  (2)  กางเกงขายาวแบบสากล ท าด้วยผา้สีด า ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีน ผา้สักหลาด ผา้ลูกฟูก 

  (3)  ถุงเทา้สีด า สีน้ าตาลเขม้ หรือสีกรมทา่ ไม่มีลวดลาย 

  (4)  รองเทา้หนังหุ้มส้นทรงสุภาพสีด า ไม่มีลวดลาย 

  (5)  เข็มขัดหนังเรียบสีด า กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน

รูปสี่เหลี่ยมผนืผา้ กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง 

ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีด า หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะรมด ารูป

สี่เหลี่ยมผนืผา้ กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ” 

  (6)  ผูกเนคไทสีม่วงเข้มมีเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร ปักอยู่บนเนคไทในระดับลิน้ปี่ 

 ขอ้ 7 เคร่ืองแบบงานพิธกีารส าหรับนิสิตชาย 

  มีลักษณะเช่นเดียวกับเคร่ืองแต่งกายปกติส าหรับนิสิตชาย โดยให้ใช้เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสีด า

และผูกเนคไทมีตราเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 8 ให้นิสิตแต่งเคร่ืองแบบปกติ เคร่ืองแบบงานพิธีการ หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หรือตามท่ีระบุในก าหนดการ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 9 มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสวมใส่ชุดแต่งกายของนิสิตเป็นการเฉพาะอีกก็ได้ 

 ขอ้ 10 การแต่งกายนอกเหนือจากขอ้บังคับนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

          ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องการงดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 

 ขอ้ 11 ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ส าหรับนิสิตที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ให้สามารถเลือกสวมใส่เคร่ืองแต่งกายของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเลือกแต่งกายตามข้อบังคับนีก็้ได้ 

 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเก่ียวกับการด าเนินการตาม

ขอ้บังคับนีใ้ห้อธกิารบดีมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                                                                       นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 53 

 

หมายเหตุ  ความในข้อ 4 (1) และ (2) แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่ง

กายของนิสิต พ.ศ. 2554 แก้ไขโดยขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายของ

นิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  

  ความในข้อ 6 (2) แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายของ

นิสิต พ.ศ. 2554 แก้ไขโดยขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายของนิสิต 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกายของนิสิต  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2554 

…………………………………………………….. 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่ง

กาย ของนิสิต พ.ศ.2554 จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา       

พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกข้อบังคับ 

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแต่งกาย

ของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ขอ้บงัคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บังคับนี ้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา่  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธกิารบด”ี   หมายความวา่  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นิสิต”    หมายความวา่  นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย” หมายความวา่  เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ตรามหาวิทยาลัย” หมายความวา่  ตรามหาวิทยาลัยพะเยา  

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (1) และ (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย

และเคร่ืองแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ทน  

   “ขอ้ 4 เคร่ืองแบบ และเคร่ืองแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ” 

     (1)  เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเช้ิตปลาย

แหลมยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด  ที่คอและแนวสาบอกติด

กระดุมโลหะเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้กลัดเคร่ืองหมายตรา

มหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อ

ด้านซ้าย แขนเสือ้เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร 

     (2)  กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีด า ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมีผ่า

ด้านหลังโดยที่จบีกระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ระหว่างเขา่และขอ้เทา้ ห้ามใช้ผ้า

ยีน ผา้สักหลาด ผา้ลูกฟูก ผา้ยืด ผา้ลูกไม้ ผา้ก ามะหยี่ 
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 ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้เป็นแขนยาวและมผี้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ 

ตามหลักศาสนาได้  

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ าด้วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและ

เคร่ืองแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ทน 

   “ขอ้ 6 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ 

     (2) กางเกงขายาวแบบสากล ท าด้วยผ้าสีด า ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผา้ยีน ผ้าสักหลาด        

ผา้ลูกฟูก” 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

                                                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2554 

________________ 

 โดยที่เห็นสมควรออกระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อเป็นการ

สนับสนุน ยกย่องเกียรติคุณนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และเพื่อให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยพะเยาในการศึกษาเล่าเรียน จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกระเบยีบ ไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 

2554” 

 ขอ้ 2 ระเบยีบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธกิารบดี” หมายความวา่ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นตามระเบียบนี้ ต้องสอบได้ระดับข้ันดีมาก หรือเกรดเอ ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป 

โดยรายวิชาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า และนิสิตจะต้อง ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใด แต่ทั้งนี้

จ านวนหน่วยกิตรวมกันแล้วจะต้องไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในปกีารศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด 

 ขอ้ 5 ให้กองบริการการศึกษารวบรวมรายช่ือนิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 แล้วแจง้ให้ มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทราบ 

 ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยมอบรางวัลเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยให้ท าเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 7 ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 

………………………………………. 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้นิสิตใหม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้มีการปรับตัวและ

การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และการแสวงหาความรู้รวมถึงการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุขตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัย

หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจความตามในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 จึงก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพักอาศัยในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัย

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557” 

ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ช้บังคับในปกีารศึกษา 2557 เป็นต้นไป   

ขอ้ 3 ในประกาศนี ้ 

        “มหาวิทยาลัย”                 หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

        “นิสิต”                           หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึง 

    นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

        “หอพัก มพ.”     หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคารช้ันเดียว 

        “หอพัก UP” หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ช้ัน 

        “หอพัก G-UP” หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ช้ัน เพื่อเป็นสวัสดิการ 

    ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

ข้อ 4 ให้นิสิตภาคปกติช้ันปีที่ 1 ขึ้นไปทุกคนและนิสิตทุนสวัสดิการหอพัก ต้องเข้าพักอาศัย ในหอพักใน

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องพักอาศัยตลอดปีการศึกษานั้น และต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เร่ือง

ระเบียบหอพักนิสิต ยกเว้นนิสิตสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ให้พักอาศัยเป็นระยะเวลา 3  ปีการศึกษา 

ส าหรับนิสิตชัน้ปทีี่ 2, 3, 4 ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามจ านวนห้องพักท่ีว่าง  

ขอ้ 5 หอพัก G-UP เป็นหอพักที่จัดสรรส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป การพิจารณา 

คัดเลือกนิสิตเขา้พักในหอพัก G-UP ให้คณะกรรมการที่อธกิารบดีแต่งตั้งท าหน้าที่พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ส าหรับนิสิตปีที่ 1, นิสิตปีที่ 2, และนิสิตช้ันปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้รับสิทธิในการเข้า

พักอาศัยจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ขอ้ 6 นิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการยกเว้นการเข้า

พักหอพักในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธกิารบดีหรือผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย  

ข้อ 7 นิสิตตามความในข้อ 4 และ ข้อ 5 ที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้ความในประกาศฉบับนี ้จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต      
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ข้อ 8 นิสิตตามความในข้อ 4 และ ข้อ 5 ที่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่ได้เข้าพักอาศัยหอพักใน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพัก เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพซ่ึงได้รับการตรวจจากศูนย์แพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยารับรองว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนไม่สามารถพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้  

ข้อ 9 มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่นิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตได้ท าสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ที่พักอาศัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเป็นเหตุที่ไม่เขา้พักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได้ 

ขอ้ 10 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 

  10.1 หอพัก มพ. ก าหนดให้นิสิตเขา้พักอาศัย 2คน/ห้อง โดยนิสิตแต่ละคนจะต้องจา่ยค่าธรรมเนียมและ

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 

  10.1.1 คา่ธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ ปกีารศึกษาละ 10,000 บาท 

  10.1.2 คา่ธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ     2,500 บาท 

  10.1.3 คา่ประกันของเสียหาย(มพ.) ปกีารศึกษาละ     500 บาท 

  10.1.4 คา่ธรรมเนียมหอพักประเภทช่ัวคราวของนิสิต  อัตรา 100 บาท/คน/วัน 

  10.1.4 คา่ไฟฟ้าเหมาจ่าย ปกีารศึกษาละ  500 บาท/คน 

  10.2 หอพัก UP นิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายคา่ธรรมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังนี้  

  10.2.1 คา่ธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 2 คน 

   10.2.1.1 ภาคเรียนปกติ  ปกีารศึกษาละ 24,000 บาท 

   10.2.1.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน  ปกีารศึกษาละ 28,800 บาท 

   10.2.1.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ     4,800 บาท 

  10.2.2 คา่ธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 3 คน 

   10.2.2.1 ภาคเรียนปกติ  ปกีารศึกษาละ 22,000 บาท 

   10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน  ปกีารศึกษาละ 26,400 บาท 

   10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ     4,400. บาท 

  10.2.3 คา่ธรรมเนียมหอพัก (พัดลม) 

   10.2.3.1 ภาคเรียนปกติ  ปกีารศึกษาละ 16,000 บาท 

   10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน  ปกีารศึกษาละ 19,200 บาท 

   10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ    .3,200 บาท 

  10.2.4 คา่ธรรมเนียมหอพักประเภทช่ัวคราวของนิสิต อัตรา 100 บาท/คน/วัน 

  10.2.5 คา่น้ าประปา  

   ภาคเรียนปกติ                เหมาจ่ายภาคเรียนละ100บาท 

   ภาคเรียนฤดูร้อน  ภาคเรียนละ            50 บาท 

  10.2.6 คา่ไฟฟ้าเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริงในแต่ละเดือน อัตราหน่วยละ         5 บาท 

  10.2.9 คา่ประกันของเสียหาย(UP Dorm) ปกีารศึกษาละ        900 บาท 

  10.2.10 คา่มัดจ ากุญแจหอ้งพัก,คยี์การ์ด ปกีารศึกษาละ         100 บาท 

ข้อ 11 นิสิตที่เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ตามข้อ 10.1 และ 10.2 สามารถขอรับค่ามัดจ ากุญแจ

ห้องพัก และค่าประกันของเสียหาย(ถ้ามี) คนืได้เมื่อสิน้สุดปกีารศึกษานั้นๆ 
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ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีกรณีนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้

วินิจฉัยช้ีขาดและถือเป็นที่สิน้สุด 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

                  

 

   

                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                     อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

พ.ศ. 2558 

……………………………………………………………………………… 

 

 เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน น าไปสู่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 และ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา การคราวประชุมคร้ังที่  89(6/2558) เมื่อวันที่  22                  

เดือน เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2  ประกาศนี้ให้ใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ เข้าศึกษาตั้งแต่             

ปกีารศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2557 หรือ น้อยกว่า ให้ปฏิบัติตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี             

ลงวันที่ 10 เมษายน 2554 

 ขอ้ 4 นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้          

ในประกาศฉบับนี ้

 ขอ้ 5 นิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนที่ก าหนด จะได้รับใบรับรองประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่วนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจ านวน            

ที่ก าหนด จะได้รับเพียงเอกสารรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทา่นั้น 

 ขอ้ 6 ประเภทของกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จึงจะถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสู ตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ดังต่อไปนี้ 

  กลุ่ม 1 กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกจิกรรมที่ด าเนินการและรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย  

  กลุ่ม 2 กิจกรรมคณะ เป็นกจิกรรมที่ด าเนินการและรับผดิชอบโดยคณะที่นิสิตสังกัด 

   กลุ่ม 3 กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมจากหน่วยงาน

ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

  กลุ่ม 4 กิจกรรมเวียง เป็นกจิกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยกิจกรรมเวียงของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ้ 7  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน

ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม 105 ช่ัวโมง ดังนี้ 

  7.1 เขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม และไมน่้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

  7.2 เขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไมน่้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 

  7.3 เขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และไมน่้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

  7.4 เขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 4 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และไมน่้อยกว่า 15 ช่ัวโมง 

 ขอ้ 8 การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี ้ให้อธกิารบดี หรือ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการนิสิต เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด

และถือใหเ้ป็นที่สุด 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 

     

                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการบันทกึข้อมูลและการเทยีบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี 

………………………………………………………………… 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระดับปริญญาตรี ก าหนดให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต จัดท าแนวปฏิบัติในการบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังที่ 11 (5/2554) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 

มหาวิทยาลัยจงึได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการบันทกึข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเทียบค่าประสบการณ์ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้ 

ขอ้  1  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  1.1  ให้รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองคณบดี หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากคณบดี แล้วแต่กรณี มีอ านาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และด าเนินการบันทึก

ขอ้มูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้

ให้เป็นไปตามข้อ 2.3.2 

  1.2  ให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต มีอ านาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์กรกิจกรรมของนิสิต หรือหน่วยงานอื่นภายใน

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ และด าเนินการบันทึกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเลือกเสรี 

ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  1.3  กรณีที่นิสิตไปเขา้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบค่าประสบการณ์

เป็นกิจกรรมเลือกเสรี ให้น าเอกสารรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดงต่อหน่วยทรานสคริปกิจกรรม 

กองกิจการนิสิต และให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยให้ หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการ

นิสิต ด าเนินการบันทึกข้อมูลการ ท ากิจกรรมของนิสิต ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

  1.4  ให้หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลการท ากิจกรรมของนิสิต เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต

เพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 1 ปกีารศึกษา   

  1.5  ให้ทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรม จัดท าใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือบัตรผ่านกิจกรรมให้กับ

นิสิตที่เขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ัง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทัง้นี ้บัตรผา่นกิจกรรมให้เป็นไป

ตามแบบฟอร์มที่หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิตก าหนด 
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  1.6  ให้ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยาออกแบบและดูแล

ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งกับนิสิตจากกองบริการการศึกษา 

 ขอ้  2  แนวทางในการเทยีบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

  2.1  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนั้น จะต้องมีเลข

รหัสกิจกรรม พร้อมระบุกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี และจ านวนช่ัวโมงท่ีได้รับอนุมัติ 

  2.2  ในกรณีที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่หน่วยงานนั้น

ไม่ได้ก าหนดรหัสกิจกรรมและค่าประสบการณ์ของกิจกรรมนั้นไว้ จะต้องน ารายละเอียดกิจกรรมนั้นมาเที ยบค่า

ประสบการณ์ก่อน 

  2.3  การเทยีบค่าประสบการณ์ เป็นการเทยีบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ประการ คอื 

   2.3.1  การเทยีบประเภทค่าประสบการณ์ ในกิจกรรมแต่ละด้าน ตามลักษณะดังต่อไปนี้ 

   (1)  ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ

ให้ความรู้  ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทัง้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ชีวิต 

   (2)  ด้านกีฬา หรือ ส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างเสริม

สุขภาพร่างกาย ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา เช่น กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักกีฬา 

   (3)  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้นิสิตได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชน สังคม 

เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท การอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

   (4)  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกิจกรรมที่ มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์ มีความเอื้ออาทร เสียสละ ส านึกสาธารณะ มีสมาธิ มี

ระเบยีบวินัย เสริมสร้างจิตส านึก คา่นิยมที่ดี มีความรับผิดชอบของนิสิตที่มีต่อสังคม และการเป็นพลเมืองดี เช่น การแต่ง

กายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขทั้งปวง  

ฯลฯหรือค่านิยมที่ดี  

   (5)  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้นิสิตตระหนักถึง

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือน าศาสตร์ความรู้ เฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ โดยการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ ปลูกฝัง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

   2.3.2 การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นจ านวนหน่วยช่ัวโมง โดยใช้หลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

   (1)  การเทียบจ านวนหน่วยช่ัวโมง ให้เทียบตามเวลาที่นิสิตได้เข้าร่วมจริง โดยพิจารณา

จาก “ก าหนดการ” ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก   

 - การจัดกิจกรรม คร่ึงวัน เทยีบได้ไม่เกิน 3 หน่วยช่ัวโมง   

    - การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทยีบได้ไม่เกินวันละ 6 หน่วยช่ัวโมง   

    - การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน 

หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี ้สามารถเทยีบได้ไม่เกินวันละ 8 หน่วยช่ัวโมง  
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ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียน หรือการอื่นใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นั้นๆ 

จะไม่น ามานับหน่วยช่ัวโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นิสิตเป็นผูด้ าเนินการจัดหรือเป็นคณะท างานของกิจกรรม ให้ใช้แนวทางตาม

ขอ้  3.2.2 หรือข้อ 3.2.3  

   (2)  การเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตสามารถน ามาเทยีบจ านวนหน่วยช่ัวโมงได้ 2 ลักษณะ คอื  

   - เป็นผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

   - เป็นผู้ด าเนินกจิกรรม 

            ทัง้นี ้จ านวนหน่วยช่ัวโมงท่ีเทยีบค่าให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมเป็นผู้ก าหนด  

   2.3.3 หลักเกณฑ์การเทยีบค่าประสบการณ์ให้ใช้ดังต่อไปนี ้   

                          (1)  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงการ อาจเทียบประสบการณ์ได้ เพียงด้าน

เดียวหรอืหลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนั้นๆ   

   (2)  การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์ของกิจกรรมกลุ่มที่  1 กิจกรรมกลางของ

มหาวิทยาลัย และกิจกรรมกลุ่มที่ 3 กิจกรรมเลือกเสรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

   (3) การพิจารณาเทยีบประสบการณ์ของกิจกรรมกลุ่มที่ 2 กิจกรรมของคณะให้เป็นดุลย

พินิจของผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1 

 ขอ้  3  แนวทางในการเทยีบโอนคา่ประสบการณ์กิจกรรมของนิสิต 

 3.1  นิสิตยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัย หรือดีเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะทุกด้าน ให้เทียบโอนค่า

ประสบการณ์ตามด้านที่ได้รับ คดิเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วยช่ัวโมง 

  3.2  นิสิตที่ด ารงต าแหน่งผู้น าองค์กรกิจกรรมนิสิต คณะกรรมการบริหาร และ  คณะท างานของ

องค์กรกิจกรรมนิสิต ซ่ึงมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปกีารศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการเทยีบโอนคา่ประสบการณ์ดังนี ้

3.2.1 นิสิตที่ด ารงต าแหน่งนายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิต           

ให้เทยีบโอนคา่ประสบการณ์ ได้ครบท้ัง 5 ด้าน คดิเป็น 10 กิจกรรม 60 หน่วยช่ัวโมง   

   3.2.2 นิสิตที่ด ารงต าแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทยีบโอนคา่ประสบการณ์ด้านวิชาการ

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเฉพาะด้านที่เก่ียวขอ้ง คดิเป็น 4 กิจกรรม 24 หน่วยช่ัวโมง 

   3.2.3 นิสิตที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรม

กิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นิสิตที่เป็นคณะท างานหรือนิสิตที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้น า

องค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ให้เทียบโอน

คา่ประสบการณ์ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์และด้านที่เก่ียวข้องคิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วย

ช่ัวโมง  

  3.3  นิสิตที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏจากหน่วยงาน  ภายนอก

มหาวิทยาลัยหรือนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย สามารถน ามาเทียบโอนค่า

ประสบการณ์ได้ ทัง้นี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

  3.4  นิสิตที่ขอเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิตตามข้อ 3.2 และ 3.3 แล้ว และต่อมาได้น า

ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณานิสิตดีเด่น หรือยอดเยี่ยมตามขอ้ 3.1 ไม่สามารถน ามาเทยีบประสบการณ์ตาม

ขอ้ 3.1 ได้อกี 
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 ขอ้ 4  การก าหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต และการตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะและ

องค์กรกิจกรรม 

  4.1  ให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต รับผิดชอบในการก าหนดรหัสกิจกรรมเสริม

หลักสูตรนิสิตของคณะและองค์กรกิจกรรม  

  4.2.  ให้ทุกคณะ และองคก์รกิจกรรมนิสิตจัดส่งแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขอก าหนดรหัสกิจกรรมหรือ

เทียบค่าหน่วยจ านวนช่ัวโมงให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในระยะเวลาที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตก าหนด  

  4.3.  ให้คณะรายงานสรุปผลการจัดโครงการกิจกรรมนิสิตของคณะ จากโปรแกรมสารสนเทศด้าน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 

  4.4.  กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคณะหรือองค์กรกิจกรรมนิสิต

และประสงค์จะขอให้จัดบันทกึในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผูจ้ัดกิจกรรมต้องขออนุมัติขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นิสิตต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อให้สามารถน าไปบันทกึขอ้มูลได้ต่อไป 

  4.5  นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสารสนเทศกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ว่าได้มีการบันทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยให้ยืนยันด้วยตนเองลงในระบบสารสนเทศดังกล่าว หากยัง

ไม่ได้รับการบันทึกกิจกรรมที่เข้าร่วมภายใน 1 ภาคการศึกษา ให้แจ้งหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หรือ  หน่วยทรานสคริป

กิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในภาคเรียนที่ได้ท ากิจกรรมนั้นๆ 

 ขอ้ 5  การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี ้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด 

  

  ให้ใช้ประกาศนี ้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2554 

 

 

 

           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

              อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 

------------------- 

 โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา                     

และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี……..................เมื่อวันที่……..…................…..คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี…   …เมื่อวันที่……..……..จงึให้ออกประกาศ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2559 

 ขอ้ 3 ประกาศนี ้ 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            

  “คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    ในแต่ละภาคการศึกษา 

 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 

12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

  4.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

  4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   4.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

   4.3.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

   4.3.3 สาขาวิชาการตลาด 

   4.3.4 สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 

  4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  4.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

   4.6.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

   4.6.2 สาขาวิชาภาษาจีน 

   4.6.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 

   4.6.4 สาขาวิชาภาษาไทย 
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   4.6.5 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

   4.6.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 ขอ้ 5 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                        

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

  5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

  5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   5.2.1 สาขาวิชาการประมง 

   5.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

   5.2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

   5.2.4 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร  

   5.2.5 สาขาวิชาชีววิทยา 

   5.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

   5.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.2.8 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

   5.2.9 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   5.2.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   5.2.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

   5.2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   5.2.13 สาขาวิชาสถิติ 

   5.2.14 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

   5.2.15 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

  5.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

  5.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 ขอ้ 6 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                       

ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

  6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

  6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   6.2.1 สาขาวิชาเคมี 

   6.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

   6.2.3 สาขาวิชาชีวเคมี 

   6.2.4 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

   6.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   6.2.6 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

   6.2.7 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

   6.2.8 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 69 

 

  6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   6.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

   6.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

   6.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   6.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

   6.3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

   6.3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  6.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   6.4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

   6.4.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

  6.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

   6.5.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

   6.5.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ขอ้ 7 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                 

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 

  7.1 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

  7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  7.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   7.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

   7.4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

   7.4.3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 ขอ้ 8 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                          

ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

60,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 ขอ้ 9 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                              

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25 ,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

100,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ขอ้ 10 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                           

ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 35 ,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

140,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
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 ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเว้น 

การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

               

ประกาศ  ณ  วันที่.............................พ.ศ. 2559 

 

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 

------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 

ความใน ข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี……………เมื่อวันที่…………………………..……..

จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้  

 ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2   ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2559 

 ขอ้ 3   ประกาศนี้ 

 

 

 

 

 ขอ้ 4   คา่ธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ            

 “คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          

ในแต่ละภาคการศึกษา 



72 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 
                        4.1  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา 

 

  4.2  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่าย 

รวม 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาและ          

มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาละ 
ภาค

การศึกษา

ท่ี 1 

ภาค

การศึกษา

ท่ี 2 

ภาค

การศึกษา

ท่ี 3 

ภาค

การศึกษา

ท่ี 1 

ภาค

การศึกษา

ท่ี 2 

ภาค

การศึกษา

ท่ี 3 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

     สาขาวชิาการจดัการธรุกจิ 
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

     สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

     สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

4.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

5.  หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต 95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

5.  หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต 
     (โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต       

     ส าหรับข้าราชการทหารและต ารวจ) 

45,000 15,000 15,000 15,000 - - - 15,000 

6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร ์
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

 

  หมายเหตุ : คา่ธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไมร่วมคา่ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมา

จ่ายรวม 

 

ช้ันปีที่ 1 

 

ช้ันปีที่ 2 

 

 

ช้ันปีที่ 3 

 

กรณีไม่ส าเร็จ

การศกึษาและ     

มีรายวชิาท่ีต้อง

ลงทะเบียนเรียน

ภาคการศกึษาละ 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 3 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 3 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา

ที่ 3 

1.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - 15,000 

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   (โครงการความร่วมมือผลิต 

   บัณฑิตส าหรับข้าราชการ  

   ทหารและต ารวจ) 

60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - - - 15,000 
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 ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคนืไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                            ประกาศ  ณ  วันที่.................................. พ.ศ. 2559 

 
 

 

 

                                                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา  

และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559 

……………………….. 

 โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา               

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559 จึงอาศัยอ านาจ                

ตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา               

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม            

คร้ังที่………….…...เมื่อวันที่……………………...……..คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

คร้ังท่ี………….……เมื่อวันที่……..……………………..จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2559 

 ขอ้ 3  ประกาศนี ้ 
 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน  2 ปริญญา 

และนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา                 

ในแต่ละภาคการศึกษา 
  

 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 

20,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท ดังนี้ 

  4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  4.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาเคมี  

  4.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาชีววิทยา  

  4.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาฟิสิกส์  

  4.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
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  4.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

   สาขาวิชาภาษาไทย  

  4.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  4.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  4.9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

  4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  

   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

  4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

   และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

  4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 4.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ขอ้ 5 ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                        

ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 

140,000 บาท ส าหรับการลงทะเบียนในช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 ขอ้ 6  ค่าธรรม เนียมการศึกษาจนกว่าจะส า เร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย  ภาคการศึกษาปกติ                       

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท หลักสูตรระดับปริญญาตรี              

ควบปริญญาโท ดังนี้ 

 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคนืไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น 

การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ประกาศ  ณ  วันที่..................................พ.ศ. 2559 

 

 

 

                     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง  

.......................................................................... 

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บเป็นราย

คร้ัง จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความใน ข้อ 4 ของ

ระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จงึออกประกาศก าหนดอัตรา 

คา่ธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายคร้ังไว้ ดังนี้ 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  คา่ระเบยีบการรับสมัคร   

 1.1  ซือ้ด้วยตนเอง 50  

 1.2  ซือ้ทางไปรษณีย์ 70  

2.  คา่สมัครสอบคัดเลือก / คา่สมัครคัดเลือก   

 2.1  สมัครด้วยตนเอง - 1,000 

 2.2  สมัครทางไปรษณีย์ - 1,000 

 2.3  สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โควตา) 200 - 

 2.4  สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โครงการเฉพาะด้าน) 200 - 

 2.5  สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม)่ 1,000 - 

3.  คา่ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพนิสิต   

 3.1  ภาคเรียนต้น, ภาคเรียนที่ 1 (รวมคา่ประกันสวัสดิภาพ) 310 735 

 3.2  ภาคเรียนปลาย, ภาคเรียนที่ 2, 3 150 500 

4.  คา่โอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3,000 3,000 

5.  คา่ปรับการลงทะเบยีนหลังก าหนด (นับเฉพาะวันเปดิเรียน) วันละ 25 50 

6.  คา่ขึ้นทะเบยีนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 500 800 

7.  คา่บัตรประจ าตัวนิสิต บัตรละ 200 200 

8.  คา่ย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา คร้ังละ 1,000 1,000 

9.  คา่ธรรมเนียมการขอเทยีบโอนรายวิชา คร้ังละ 100 100 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

10.  คา่ออกหนังสือรับรองต่างๆ/ใบแสดงผลการศึกษา   

 10.1  กรณีปกติ ฉบับละ 30 30 

 10.2  กรณีเร่งด่วน ฉบับละ 100 100 

 10.3  คา่ส่งในประเทศ ฉบับละ 30 30 

 10.4  คา่ส่งต่างประเทศ ฉบับละ 100 100 

11.  คา่สมัครสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษ/สอบเบ็ดเสร็จ/สอบ 

     รวบยอด 

200 200 

12.  คา่ปรับการขอยื่นส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 

      (นับเฉพาะวันท าการ) วันละ 

50 50 

13.  คา่ธรรมเนียมการคนืสภาพการเป็นนิสิต คร้ังละ 2,000 2,000 

14.  คา่สมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 2,000 

15.  คา่สมัครสอบวิทยานิพนธ์   

 15.1  ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คร้ังละ - 5,000 

 15.2  ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คร้ังละ - 7,000 

 15.3  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย คร้ังละ - 7,000 

 15.4  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ คร้ังละ - 10,000 

16.  คา่สมัครสอบ Progress Test 100 - 

17.  คา่สมัครสอบประมวลความรู้ คร้ังละ 200 500 

18.  คา่สมัครสอบวัดคุณสมบัติ คร้ังละ 200 500 

19.  คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กรณีเร่งด่วน 500 500 

20.  คา่ธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ   

  20.1  ระบบทวิภาค (แบบ 2 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ 15,000 15,000 

  20.2  ระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ 10,000 10,000 

 

ทัง้นี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน  

และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554  

..................................................................... 

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การ

ช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การ

ด าเนินการรับลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรม เนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน จึงอาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 10 (4) / 2554 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ขอ้  1  ประกาศฉบับนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554” 

 ขอ้  2  ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้  3  แนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

  3.1  มหาวิทยาลัยก าหนดวันลงทะเบียนเรียน ลงทะเบยีนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา และ วันช าระเงิน ให้

นิสิตทราบ ในประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปกีารศึกษา 

  3.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ด าเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยที่ 

website www.reg.up.ac.th และให้ช าระเงินโดยวิธีการโอนเขา้บัญชีของมหาวิทยาลัย ณ ธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.3  นิสิตต้องด าเนินการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอน และช าระเงิน ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดเทา่นั้น 

  3.4  หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินในช่วงเวลาที่

ก าหนด มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต 

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ซ่ึงนิสิตต้องด าเนินการ ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต  

โดยด าเนินการตามข้อ 5 

 ขอ้  4  การขอลงทะเบยีนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด  

  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด ภายหลังจากหมดระยะเวลาการ

ลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W โดยนิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชาหลัง

ก าหนด ก่อนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตต้องช าระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพิ่ม

รายวิชาหลังก าหนด เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดลงทะเบยีนเรียนช้า เพิ่ม - ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร 

W ดังนี ้
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  4.1  ระดับปริญญาตรี 

        4.1.1  สัปดาห์ท่ี 1     500 บาท 

        4.1.2  สัปดาห์ท่ี 2               1,000 บาท 

        4.1.3   สัปดาห์ท่ี 3   1,500 บาท 

        4.1.4   สัปดาห์ท่ี 4   2,000 บาท 

        4.1.5   สัปดาห์ท่ี 5   2,500 บาท 

  4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 

        4.2.1     สัปดาห์ท่ี 1   1,000 บาท 

        4.22   สัปดาห์ท่ี 2   2,000 บาท 

        4.2.3   สัปดาห์ท่ี 3   3,000 บาท 

        4.2.4   สัปดาห์ท่ี 4   4,000 บาท 

        4.2.5   สัปดาห์ท่ี 5   5,000 บาท 

 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด ภายใน 5 วันท าการ หลังจากที่      

ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้อง 

 และหากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติให้นิสิตในสังกัดลงทะเบยีนเรียนรายวิชา เพิ่มหลังก าหนดภายหลังจาก

สัปดาห์ท่ี 5 ให้มหาวิทยาลัยตัดโอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการช าระเงินของนิสิต ในอัตราเหมาจ่ายจ านวน 5,000 

บาท ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ จ านวน 10,000 บาท ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 ขอ้  5  การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 

  5.1  การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต 

 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเขา้เป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็น

นิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซ่ึงต้องช าระเงินคา่คนืสภาพการเป็นนิสิต และค่าลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ดังนี ้ 

   5.1.1  คา่ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2,000 บาท 

   5.1.2  คา่ลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิต ต้องช าระ

คา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีนิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  5.2 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบยีนเรียน 

 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้อง ยื่นค าร้อง ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต     

ก่อนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตต้องช าระเงินคา่คนืสภาพการเป็นนิสิต คา่บ ารุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการลงทะเบยีนเรียน/การช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า ดังนี้ 

   5.2.1  คา่ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2,000 บาท 

   5.2.2  คา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   5.2.3 คา่ปรับการลงทะเบยีนเรียน/การช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี 

  1.  สัปดาห์ท่ี 1     500 บาท 

  2.  สัปดาห์ท่ี 2          1,000 บาท 

  3.  สัปดาห์ท่ี 3   1,500 บาท 
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  4.  สัปดาห์ท่ี 4   2,000 บาท 

  5.  สัปดาห์ท่ี 5   2,500 บาท 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

  1.  สัปดาห์ท่ี 1   1,000 บาท 

  2.  สัปดาห์ท่ี 2   2,000 บาท 

  3.  สัปดาห์ท่ี 3   3,000 บาท 

  4.  สัปดาห์ท่ี 4   4,000 บาท 

  5.  สัปดาห์ท่ี 5   5,000 บาท 

 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับ    

การลงทะเบียนเรียน/การช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัปดาห์ ภายใน 5 วันท าการ หลังจากที่ค าร้องได้รับการ

อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้อง และด าเนินการประกาศ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ขอ้  6  การขอผ่อนผันการช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติ ให้นิสิตผ่อนผันการช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยก าหนดให้นิสิตที่

ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นค าร้อง กรอกแบบฟอร์มยื่นต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันสุดท้ายของ การช าระเงินในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงนิสิตจะต้องช าระเงินภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ ให้ผ่อนผันการช าระเงินค่าบ ารุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา อันประกอบด้วย ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติใหผ้อ่นผัน ดังนี้ 

  6.1  คา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  6.2  คา่ปรับการช าระเงินคา่บ ารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติ 

ให้ผ่อนผัน โดยนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี 

  1.  ช าระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

500 บาท 

  2.  ช าระภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

750 บาท 

  3.  ช าระภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

1,000 บาท 

 ระดับปริญญาโท 

  1.  ช าระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

1,000 บาท 

  2.  ช าระภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

2,000 บาท 

  3.  ช าระภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดต้องช าระค่าปรับ จ านวน 

3,000 บาท 

  4.  ช าระภายใน 5 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันต้องช าระคา่ปรับ จ านวน 

5,000 บาท 
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 ทัง้นี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/การช าระ

คา่บ ารุงการศึกษาล่าช้า ภายในวันสุดทา้ยที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผอ่นผัน มหาวิทยาลัย จะยกเลิกค าร้อง และด าเนินการ

ประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ขอ้  7  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 5.2 และ ข้อ 6 แล้ว หากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติให้นิสิตในสังกัด

คนืสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบยีนเรียน และช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าอีก ให้มหาวิทยาลัยตัด

โอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการช าระเงินของนิสิต อันประกอบด้วย  

  7.1  คา่ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2,000 บาท 

  7.2  คา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  7.3  คา่ปรับการลงทะเบยีนเรียน/การช าระคา่บ ารุงการศึกษาล่าช้า ในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้ 

   7.3.1  ระดับปริญญาตรี   จ านวน     5,000  บาท  

   7.3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  10,000  บาท 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน  

และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554  

ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

..................................................................... 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนเรียนรายวิชา การช าระ

เงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)        

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14 (8/2554) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การช าระเงิน และอัตราคา่ปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

รายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ลงวันที่       

23 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความ ต่อไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 5.2 และ ข้อ 6 แล้ว มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติ ให้นิสิตยื่นค าร้อง     

ขอคืนสภาพการเป็นนิสิตได้ตามขอ้ 5.1 เทา่นั้น” 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

 

                                               

                                              (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

.............................................................................................. 

 

 เพื่อให้การด าเนินงาน และการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 28 มาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงได้ออกประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง “การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา” 

 ข้อ  2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้  3  ในประกาศนี้ 

 “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายถึง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณาจารย์” หมายถึง อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและ 

    ให้หมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ 

 “ผูใ้ช้บริการ” หมายถึง อาจารย์ พนักงาน นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

    บุคคลภายนอก 

 “บรรณารักษ์” หมายถึง บรรณารักษข์องศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

                                                                      มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้  4  ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี ้หรือไม่เป็นไปตาม

ประกาศนี ้ให้อธกิารบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีใหถื้อเป็นที่สุด 

 

หมวดที่ 1 

เวลาให้บริการ 

 

 ขอ้  5  ก าหนดเวลาเปดิ-ปดิบริการ 

  5. 1  เปดิภาคการศึกษาปกติ 

   5.1.1  วันจันทร์-วันศุกร์  เปดิบริการเวลา 08.30 น. - 20.30 น. 

   5.1.2  วันเสาร์-วันอาทติย์  เปดิบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.   

   5.1.3  ปดิบริการวันหยุดนักขัตฤกษแ์ละวันที่ราชการประกาศปดิ 
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  5.2  ปดิภาคการศึกษา 

   5.2.1  วันจันทร์-วันศุกร์  เปดิบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

    5.2.2  วันเสาร์-วันอาทติย์  เปดิบริการเวลา  09.00 น. - 17.00 น. 

    5.2.3  ปดิบริการวันหยุดนักขัตฤกษแ์ละวันที่ราชการประกาศปดิ 

 ทั้งนี้ในกรณีที่ มีความจ าเป็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการได้ตามความจ าเป็นโดยประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร 

 

หมวดที่  2 

ประเภทของการให้บริการ 

 

 ขอ้  6  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก าหนดให้มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

 

หมวดที่ 3 

บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 ขอ้  7  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแบ่งทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้บริการดังนี้ 

  7. 1  วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) 

  7.2  วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-Printed Materials) 

  7.3  สารสนเทศออนไลน์ (Online Databases)  

 ขอ้  8  การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หมวดที่ 4 

ผู้มสิีทธิ์ใช้บริการศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 

 

 ขอ้  9  บุคคลต่อไปนีมี้สิทธิ์ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  9.1  คณาจารย์ 

   9.1.1  อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.1.2  อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  9.2  พนักงาน 

   9.2.1  พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.2.2  พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.2.3  ลูกจา้งช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.2.4  ลูกจา้งตามสัญญาจา้งพิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  9.3  นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  9.4  บุคคลภายนอก 
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   9.4.1  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.4.2  บุคคลที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

   9.4.3  บุคคลภายนอกที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพืน้ที่ภาคเหนือ 

   9.4.4  ประชาชนโดยทั่วไป 

  9.5  บุคคลที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หมวดที่ 5 

การเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาและสิทธิในการใช้บริการ 

 

 ข้อ  10  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องติดต่อขอสมัคร เป็นสมาชิก ศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  10.1  บุคคลตามข้อ 9.1 และ 9.2ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานหรือบัตรประจ าตัวลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวพนักงานหรือบัตรประจ าตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้ใช้หนังสือรับรอง

จากผูบ้ังคับบัญชาระดับคณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่วนงาน หรือ กองการเจา้หน้าท่ีโดยอนุโลม 

  10.2  บุคคลตามข้อ 9.3 ต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญแสดงการลงทะเบียน ในภาค

การศึกษานั้นๆ พรอ้มท้ังบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตร ประจ าตัวประชาชนมายื่นที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  10.3  บุคคลตามข้อ 9.4 ต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตร

ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการ

เป็นสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  10.4  ผูมี้สิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเทา่นั้น 

  10.5  การท าบัตรสมาชิก จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาที่ให้ยืมให้เป็นไปตามประกาศ

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ขอ้ 11  บุคคลตามข้อ 9.5 สามารถเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้โดยอนุมัติ ของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย 

 

หมวดที่ 6 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 

 

 ข้อ 12  ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศต้องรับผิดชอบในการช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพยากร

สารสนเทศไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะต้องตรวจดูความช ารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศก่อนการยืม หากพบ

ให้แจ้งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้นผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการช ารุดเสียหายของทรัพยากร

สารสนเทศที่ยืม 

 ขอ้  13  ผูใ้ช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี ้คอื 

   13.1  หากทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหายผู้ใช้บริการต้องชดใช้คา่เสียหาย เพื่อการซ่อมแซมตาม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อัตราค่าซ่อมแซมให้เป็นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พะเยา หากไม่สามารถซ่อมแซมได้
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จะต้องชดใช้โดยการซือ้ทรัพยากรสารสนเทศรายการที่เหมือนกัน หรือ ใหม่กว่าเดิมพร้อมชดใช้ ค่าใช้จา่ยในการจัดเตรียม 

รายการละ 100 บาท 

   13.2  หากทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้โดย

การซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม พร้อมทั้งชดใช้ค่าใช้จา่ยในการจัดเตรียม รายการละ 100 บาท และใน

กรณีแจง้หายภายหลังวันก าหนดส่ง ต้องช าระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   13.3  การช ารุดเสียหายตามขอ้ 13.1 และการสูญหายขอ้ 13.2 ในกรณีที่ไม่สามารถซือ้มาทดแทนได้ 

ต้องช าระค่าเสียหาย 2 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น  พร้อมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมรายการละ  100 

บาท ในกรณีไม่ทราบราคาของทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นผู้ประเมินราคา 

 ขอ้  14  ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้เคยแจง้หายไว้ หากพบภายหลังให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์และสมบัติของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ข้อ  15  หากผู้ใช้บริการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศหลังวันก าหนดส่ง ต้องช าระค่าปรับตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   15.1  ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จะตัดสิทธิ์การให้บริการและเสนอต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา ระงับการลงทะเบยีนเรียน 

   15.2  ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ หากค้างส่ง

ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อระงับการออกใบรับรองผล

การศึกษาใบปริญญาบัตรจนกว่าจะส่งคนืทรัพยากรสารสนเทศนั้น  

 ขอ้  16  ในการยืมหรือการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศบางชนิด ผูใ้ช้บริการอาจต้องเสียคา่บริการ ส าหรับ

การยืมใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องเสียคา่บริการ และอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้  17  เงินคา่บริการ คา่ปรับ ถือเป็นรายได้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ  18  ให้รองอธิการบดีผู้ก ากับดูแลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา มีอ านาจออกประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่เก่ียวข้องกับบริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

 

หมวดที่ 7 

บทลงโทษ 

 

 ข้อ  19  ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษาโดยเคร่งครัด หากฝา่ฝืนผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีอ านาจด าเนินการ 

  19.1  ตักเตือน 

  19.2  เชิญใหอ้อกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  19.3  ตัดสิทธกิารใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  19.4  บุคคลตามข้อ 9.1 - 9.3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา ให้

พิจารณาลงโทษตามวนิัย  

  19.5  บุคคลในขอ้ 9.4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะแจง้ความเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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  19.6  หากบุคคลใด น าทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยไม่ได้รับ

อนุญาต จะต้องช าระเงินค่าปรับไม่เกินสิบเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น หรือตามที่ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาก าหนด 

     ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  2554  

 

 

 

                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การก าหนดให้นิสิตที่ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สอบประมวลผลความรู้ความสามารถทางพยาบาล 

 

 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงก าหนดให้นิสิตที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับการเสนอ

ให้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ต้องสอบประมวลผลความรู้ความสามารรถทางการพยาบาลและต้องผ่าน

เกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ทัง้นี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 

 

 

 

      

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมนิผล 

ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

------------------------------- 

 

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วย

อักษร S  และ U ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเหมาสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 82 

(16/2557) เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน 2557 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วย

อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S 

และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้ 4  รายวิชาที่ก าหนดให้ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ดังนี ้  

  4.1  การศึกษาอสิระ / ฝกึงาน / สหกิจศึกษา 

  4.2  โครงงาน / ปัญหาพิเศษ / หัวข้อพิเศษ / การศึกษาปัญหาพิเศษ / ภาคนิพนธ์ 

  4.3  สัมมนา / ภูมิภาคศึกษา 

  4.4  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน  

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

....................................... 

 โดยที ่ เห็นสมควรออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน ผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอน

ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ” 

 ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะ” หมายความวา่   ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่ นที่ มี 

    การจัดการเรียนการสอน 

 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่   คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

 “คณบดี”   หมายความวา่   หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้า  

    ส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 “นิสิต”  หมายความวา่   นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทยีบโอนผลการเรียน 

 4.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง หรือ 

 4.2  ต้องเป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ จากสถาบันการศึกษาช้ันสูงทัง้ในประเทศและต่างประเทศซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

 4.3  ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ ของสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 5  นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนพร้อม

หลักฐานต่อมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และคณะที่จัดการเรียน

การสอน 

 ข้อ 6  คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มี

คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน ดังนี ้
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6.1  อธกิารบดี   เป็นประธานกรรมการ 

 6.2  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นรองประธานกรรมการ 

 6.3  คณบดี/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 

 6.4  รองคณบดี/รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

 6.5  หัวหน้าสาขาวิชาหรือผูแ้ทนที่เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 

 6.6  ผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณารายละเอียดการเทยีบโอน   

 ข้อ 7  เกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน 

 7.1  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ 

 7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเทา่จาก

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 7.1.2  รายวิชาที่ขอเทยีบโอน ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ขอ

เทยีบโอน 

 7.1.3  รายวิชาที่ขอเทยีบโอน ต้องมีเนือ้หาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3  ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ

เทยีบโอน 

 7.1.4  รายวิชาที่ขอเทยีบโอน ต้องมีผลการเรียนเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขัน้  C หรือระดับคะแนน 

2.00 หรือเทยีบเทา่ หรืออักษร S 

 7.1.5  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตรที่ขอเทยีบโอน 

 7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

 7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 7 ไม่น้อยกว่า 1  ปกีารศึกษา  

 7.1.8  การบันทึกผลการเรียนที ่ได ้รับอนุมัต ิให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น  “CA” (credit from 

academic institution) 

 7.2  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

 7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่ อการเทียบความรู้ ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

 7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardize tests) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CS” (credits 

from standardize test) 

 7.2.1.2  การทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardize tests) ให้บันทึกผลการ

เรียน เป็น “CE” (credits from examination) 

 7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทกึผลการเรียนเป็น “CT” (credit from training)  

 7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึกผลการเรียนเป็น “CP” (credits from 

portfolio)  

 7.2.2  ผลการประเมินต้องเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขัน้ C หรืออักษร S  

 7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 
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 7.2.4  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตรที่ขอเทยีบโอน  

 7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่น้อยกว่า 1 ปกีารศึกษา 

 ข้อ 8  นิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเขา้ศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษา

ตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือเนื่องจากเหตุอื่นๆที่มิใช่เพราะความผิดอันเนื่องมาจากความประพฤติ 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนและ/หรือผลการสอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป ผู้

ที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนพร้อมหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย โดย

ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง และคณะที่จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 9  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

     อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 

------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเขา้รับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 จงึให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเข้ารับการ ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 คร้ัง จงึจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 ขอ้ 4  นิสิตสามารถเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังโดยสามารถเข้ารับการ

ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา และผลการทดสอบ

จะถูกบันทึกไว้ใน UP23 (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร) 

 ข้อ  5   นิ สิ ตสามารถน าผลการทดสอบ  TOEFL ห รือ  IELTS ห รือผลการสอบภาษาอั งกฤษของ

สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University 

Test of English Proficiency) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CMU-TEGS (Chiang Mai 

University – Test of English for Graduate Studies) แ ล ะ  CMU-eTEGS (Chiang Mai University – Electronic Test of 

English for Graduate Studies) ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้แทนการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษได้ 

 ข้อ 6  การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตรา

คา่ธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

   

          ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2556 

 

 

 

                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 

………………………………. 

  โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. 2555 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 27(1/2555) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555” 

  ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ขอ้ 3 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ใน แผนการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ข้อ 4 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 3 ต้องเป็นรายวิชาที่เปิดให้ส าหรับนิสิตที่เรียนไม่ครบตามแผนการศึกษา ทั้งนี ้

ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะและมหาวิทยาลัย 

  ขอ้ 5 ในกรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธกิารเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

                                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

พ.ศ. 2556 

………………………………. 

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ที่ใช้ใน

ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 65 (16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2556 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คูข่นาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

 “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 5 นิสิตต้องศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา จงึจะได้รับปริญญาพรอ้มกันได้ท้ังสองปริญญา 

  กรณีนิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญาอีกต่อไป หรือไม่สามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกล่าวได้ นิสิตสามารถย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา/สาขาวิชาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจ าแนกสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ขอ้ 7 การเทยีบรายวิชา 

  กรณีรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง มีรายวิชาที่คล้ายคลึงกันและเห็น

ควรให้มีการเทยีบรายวิชา ให้คณะหลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการเทยีบรายวิชา ดังนี้ 

  7.1  คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัด เป็น ประธานกรรมการ 

  7.2  คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่สองสังกัด เป็น  รองประธารกรรมการ 

  7.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่หลักสูตร 

        ปริญญาที่สองสังกัด เป็น กรรมการ 

  7.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา 

        ที่เก่ียวขอ้ง เป็น กรรมการ 
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  7.5  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่หลักสูตร 

        ปริญญาที่หนึ่งสังกัด เป็น กรรมการและเลขานุการ 

  7.6  นักวิชาการศึกษาคณะที่หลักสูตร 

        ปริญญาที่หนึ่งสังกัด เป็น กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ทัง้นี ้การเทยีบรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 8 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ยกเว้นความในขอ้ 3 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “คณะพึงจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์

ต่อนิสิต ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง โดยให้อาจารย์คณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่

สองสังกัด แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต หลักสูตรละ 1 คน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนิสิต 

50 คน” 

 ขอ้ 9 การส าเร็จการศึกษา 

  9.1  นิสิตต้องยื่นขอส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามขัน้ตอนและเวลา

ที่ก าหนดตามปฏิทินการศึกษา 

  9.2  นิสิตต้องเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ทั้งหลักสูตร

ปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง 

  9.3  การส าเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี ้นิสิตมีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทัง้ปริญญา

ที่หนึ่ง และปริญญาที่สอง 

 ขอ้ 10 นิสิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญา) เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญา 

 ขอ้ 11 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จะแสดงผลการเรียนโดยมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่แรกเข้า

ศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา โดยนิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทั้งก่อนส าเร็จการศึกษา และหลังส าเร็จ

การศึกษา 

 ขอ้ 12 ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี ้หรือที่

ประกาศนีไ้ม่ได้ก าหนดไว้ ให้น าเสนออธกิารบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
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                                                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556 

………………………………. 

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และเพื่อให้

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 65 

(16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2556 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

ควบปริญญาโท พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

 “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 5 นิสิตต้องศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท จงึจะได้รับปริญญาพรอ้มกันได้ท้ังสองปริญญา 

  กรณีนิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

อีกต่อไป หรือไม่สามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกล่าวได้ นิสิตสามารถย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจ าแนกสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

 ขอ้ 7 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  คณะพึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ที่ท าให้อาจารย์

สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง โดยให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตามแผนการ

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนิสิต 

50 คน ส าหรับปริญญาตรี 
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 ขอ้ 8 การส าเร็จการศึกษา 

  8.1  นิสิตต้องยื่นขอส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามขัน้ตอนและเวลา

ที่ก าหนดตามปฏิทินการศึกษา 

  8.2  นิสิตต้องเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้ครบตามหลักสูตร

ก่อน จึงจะสามารถเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทได้ และในกรณีที่นิสิตประสงค์จะ

ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี นิสิตต้องขออนุมัติย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องศึกษาครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้ ง 

จะต้องไมส่ าเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 

  8.3  การส าเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 

 ข้อ 9 นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

 ข้อ 10 นิสิตได้รับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดย

นิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทัง้ก่อนส าเร็จการศึกษา และหลังส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 11 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่

ประกาศนีไ้ม่ได้ก าหนดไว้ ให้น าเสนออธกิารบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

                                                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ 

และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557 

------------------------------- 

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวล

ความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย               

พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร

สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 3.1 มหาวิทยาลัยก าหนดวันสมัครสอบประมวลความรู้และวันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ทุกปกีารศึกษา 

 3.2 หากนิสิตไม่ได้สมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด

คุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ

ล่าช้าได้ ซ่ึงนิสิตต้องด าเนินการตามข้อ 4 

 ขอ้ 4 การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า 

  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายหลัง

จากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแต่ละคร้ังตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอสมัครสอบ

ประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ก่อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวัดคุณสมบัติ 3 วันท าการ          

ตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องช าระเงินคา่ปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัครสอบวัด

คุณสมบัติล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการส มัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัด

คุณสมบัติ ตามปฏิทินการศึกษา 

  ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัคร

สอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายใน 2 วันท าการ หลังจากที่ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องดังกล่าว 
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 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต  

การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

------------------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับนิสิตทุจริต การท าวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2554 จงึให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติเก่ียวกับนิสิตทุจริตการท าวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง 

“คณบดี”          หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 

หัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ทุจริต” 

 

หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฏหมาย

ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ ์

(Thesis) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

โดยการคัดลอก ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น การละเมิด

ลิขสิทธิ์ผูอ้ื่น การจา้งให้ผู้อื่นท า หรือรับจา้งท าวิทยานิพนธ์/

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ การกระท าอื่นใด

อันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 ข้อ 4 เมื่อมกีรณีกล่าวหาว่า นิสิตทุจริตการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง ประกอบด้วย  

  4.1  คณบดีเจา้ของหลักสูตร    เป็นประธาน  

   4.2  ผูแ้ทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   เป็นรองประธาน  

   4.3  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเจ้าของหลักสูตร 1 คน  เป็นกรรมการ  



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 103 

 

   4.4  หัวหน้างานนิติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ    

 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการตามข้อ 4 มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

   5.1  เรียกบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหถ้้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร 

   5.2  รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวขอ้ง 

   5.3  ท าหน้าท่ีอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

  ข้อ 6 คณะกรรมการ จะต้องให้โอกาสผูถู้กกล่าวหา ได้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือน าพยานหลักฐาน มาช้ีแจงแก้ข้อ

กล่าวหาด้วย 

 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับ

ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

   กรณีไมอ่าจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

 ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิน้แล้ว ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

                       ในกรณีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตทุจริต ให้ลงโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554 

                      กรณีส าเร็จการศึกษาไปแล้วก่อนค าสั่งลงโทษมีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอสภา

มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร 

 ข้อ 9 นิสิตที่ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ให้มีสิทธอิุทธรณ์ได้ภายในก าหนด 30 วันนับแต่ วันได้รับค าสั่งลงโทษนั้น 

         หลักเกณฑ์และวิธกีารอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 

------------------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา เพื่อให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 10 (4) /2554 เมื่อ

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ ์พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้คณะเจา้ของหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาโท ประกอบด้วย ประธานที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1 - 2 คน ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 2 - 3 คน เพื่อควบคุมการท า

วิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 4 นิสิตต้องลงทะเบยีนวิทยานิพนธ ์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร           

 ข้อ 5 ประธานที่ปรึกษาผู้หนึ่งควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไม่เกิน 5 คน 

 ข้อ 6 ประธานที่ปรึกษาส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิ ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

กรรมการที่ปรึกษาส าหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์

ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ข้อ 7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์มีหน้าท่ีดังนี ้        

  7.1  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์  

  7.2  ให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  7.3  ให้ความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล 

  7.4  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

  7.5  ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ 

  7.6  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  7.7  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์    
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  7.8  ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 8 นิสิตที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างฯ ที่สาขาวิชาเสนอให้คณะแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้ง รวมแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน ท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ และให้คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ พร้อมโครงร่าง

วิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม เพื่อจัดท าประกาศให้นิสิตด าเนินการวิจัย  

 ข้อ 9 ในการท าวิทยานิพนธ ์หากนิสิตต้องการผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยหรือ ขอความอนุเคราะห์เก็บ

ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตยื่นค าร้องขอหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงาน โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วยื่นต่อคณะเจ้าของหลักสูตรเพื่อออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ต่อไป กรณีเป็นการวิจัยใน

มนุษย์นิสิตต้องแนบแบบอนุมัติใหท้ าวิจัยในมนุษย์และแบบสอบถามด้วย 

 ข้อ 10 การขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตกรอกแบบค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และส่ ง

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จ านวน 6 ชุด นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน 8 ชุด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาเสนอคณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนก าหนดวันสอบ

อย่างน้อย 30 วันท าการ ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมัติให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ด าเนินการท าวิจัยตามโครงร่างวิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

   10.1  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มีกรรมการ 4 – 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี ้

   10.1.1  อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบ 

   10.1.2  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นกรรมการ   

   10.1.3  อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็น

กรรมการ     

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธต์้องมีผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 

   10.2  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มีกรรมการ 6 – 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 

   10.2.1  อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น

ประธานคณะกรรมการสอบ 

   10.2.2  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นกรรมการ  

   10.2.3  อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   

1 – 2 คน เป็นกรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธต์้องมผีู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน 

 ข้อ 11 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกั์นและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ข้อ 12 การสอบวิทยานิพนธใ์ห้ด าเนินการ ดังนี้ 
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    12.1  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสาขาวิชา รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะเจา้ของหลักสูตร 

    12.2  คณะเจ้าของหลักสูตร เป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบ ตามที่ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์และสาขาวิชาขออนุมัติ 

    12.3  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะเจ้าของ

หลักสูตรก าหนดในประกาศ ประธานกรรมการอาจอนุญาตให้ผูส้นใจเขา้ร่วมฟังการสอบได้ 

    12.4  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ของนิสิต ถ้ามีเงื่อนไขที่นิสิตจะต้องแก้ไข ให้นิสิตแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธเ์พื่อให้ความเห็นชอบ 

    12.5  กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ ได้ภายหลังการสอบ

คร้ังแรก ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

    12.6  ในวันสอบจะต้องมคีณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า

คณะกรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็น  อาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้องได้รับการ

แต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วันท าการ 

    12.7  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานผลการสอบต่อคณะเจ้าของหลักสูตร ภายใน 2 

สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 13 การส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ให้ด าเนินการดังนี้ 

  13.1  นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผา่นแล้ว ให้จัดพิมพ์รูปเล่มตามคู่มือสารนิพนธม์หาวิทยาลัยพะเยา และ

ส่งร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จ านวน 1 เล่ม ให้กองบริการการศึกษาเพื่อตรวจรูปแบบ หากมีการแก้ไข จะต้องด าเนินการ

แก้ไขให้เรียบร้อย และน าส่งกองบริการการศึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง ก่อนส่งคณะเจา้ของหลักสูตร 

  13.2  นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผา่นแล้ว แต่ยังไมไ่ด้ส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ต่อคณะเจา้ของหลักสูตร 

ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ของภาคเรียนนั้น ถือว่ายังไม่ส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต ในภาคเรียนต่อไป 

มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหากประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภาคเรียนใด ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาในภาคเรียนนั้น  

 ข้อ 14 การตีพิมพ์หรือการเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์  

  14.1  ส าหรับระดับปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  14.2  ส าหรับระดับปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม

กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา นั้น  

 ข้อ 15 การส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ จ านวน 7 เล่ม ที่คณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบทคัดย่อ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ชุด และแผ่นซีดีข้อมูล

วิทยานิพนธเ์ต็มฉบับ จ านวน 2 แผน่ ที่คณะเจ้าของหลักสูตร 

 ข้อ 16 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธเ์ป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ข้อ 17 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นคราวๆ ไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

------------------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นิสิตบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 

จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ในอัตราคนละ 

2,000 บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

------------------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิ ต

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา         พ.ศ. 

2553 ประกอบกับความในข้อ 23.4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออก

ประกาศไว้ ดังนี ้

 ขอ้ 1 ประกาศนี้  เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราคา่สมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

  3.1  ระดับปริญญาโท 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ     5,000     บาท 

          หลักสูตรนานาชาติ คนละ 7,000 บาท 

  3.2  ระดับปริญญาเอก 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ 7,000 บาท 

   หลักสูตรนานาชาติ คนละ 10,000    บาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

------------------------------- 

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา        

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 26 (20/2554) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตรหัส 55 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในประกาศนี้ 

 “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการอย่างสม่ าเสมอ และมกีารพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ระเมินผลงานอิสระ) 

 “รายงานการประชุมวิชาการ”  หมายถึง เอกสารรวมเล่มรายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ และมี

การพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ระเมินผลงานอิสระ) 

 ขอ้ 4  คุณสมบัติของวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ  

  4.1 วารสารทางวิชาการ  

      เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index Centre: TCI) หรือในฐานขอ้มูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

  4.2 รายงานการประชุมวิชาการ 

   เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 ข้อ 5  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในรูปบทความวิจัย ที่มีองค์ประกอบส าคัญของการ

ตีพิมพ์ผลงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

 ขอ้ 6  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

  6.1 นิสิตระดับปริญญาเอก 

   6.1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 111 

 

   6.1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธใ์ห้ระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

   6.1.3 ต้องได้รับการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ 

   6.1.4 ต้องได้รับการตีพิมพ์ 1 บทความ และ 1 สิทธบิัตรหรือ อนุสิทธบิัตร 

  6.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก  

   6.2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสน อต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   6.2.2 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธใ์ห้ระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

 ขอ้ 7  การส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์ประกอบการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

  7.1 วารสารทางวิชาการ 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน  พร้อมทั้งปก

นอกของวารสาร สารบัญของวารสาร และบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร จ านวน 2 ชุด ต่อคณะเจา้ของหลักสูตร  

  7.2 รายงานการประชุมวิชาการ 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการน าเสนอผลงานหรือเอกสารตอบรับการน าเสนอผลงาน พรอ้ม

ทัง้ปกนอกของรายงานการประชุมวิชาการหรือส าเนาหน้าแผน่ซีดี สารบัญของรายงานการประชุมวิชาการ และบทความที่

ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ จ านวน 2 ชุด ต่อคณะเจา้ของหลักสูตร 

 ขอ้ 8  รายช่ือวารสารที่นอกเหนือจากวารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index Centre: TCI) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อนเสนอรายช่ือวารสารต่อ    

ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้กองบริการการศึกษา

จัดท าประกาศรายช่ือวารสารวิชาการ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 9  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2555 

 

 

 

                                                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 

------------------------------- 

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่  2 พ.ศ. 2556  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 59 (10/2556) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 

2556  จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ ์

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556” 

ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตรหัส 55 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 3 และข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง “การตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน 

  ขอ้ 3 ในประกาศนี้ 

 “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่

ตีพิมพ์ผลงานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และมีการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review (ผู้ประเมินผล

งานอิสระ) 

 “รายงานการประชุมวิชาการ”  หมายถึง เอกสารรวมเล่มรายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ และมี

การพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ระเมินผลงานอิสระ) 

 ขอ้ 4  คุณสมบัติของวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ  

  4.1 วารสารทางวิชาการ  

      เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index Centre: TCI) หรือในฐานขอ้มูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

  4.2 รายงานการประชุมวิชาการ 

   เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
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 ประกาศ  ณ  วันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

 

 

 

                                                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

---------------------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา    

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 

(7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับนิสิตที่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศแอฟริกาใต้ หรือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ที่ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

 ข้อ 4 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท 

   4.1  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย จะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 

    4.1.1  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 

    4.1.2  มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือ มีผลสอบ Computer based 

TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 133 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

    4.1.3  มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ 

    4.1.4  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 

จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ 

    4.1.5  สอบผ่านรายวิชา English for Master Level Studies หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด 

  4.2  นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต

ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   4.2.1  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรือ 

   4.2.2  มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือ มีผลสอบ Computer based 

TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 62 หรือ 

   4.2.3  มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 
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  4.2.4  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 

จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ 

  4.2.5  สอบผ่านรายวิชา Graduate Intensive English หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด 

 ข้อ 5 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก 

  5.1  นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  5.1.1  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรือ 

  5.1.2  มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือ มีผลสอบ Computer based 

TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 62 หรือ 

  5.1.3  มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 

  5.1.4  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ข้อ 5.1.2 หรือ 5.1.3 

จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ  

  5.1.5  ศึกษาหลักสูตร English for Graduate Studies และสอบผ่านรายวิชา English for Graduate 

Studies III เป็นอย่างต่ า 

  5.2  นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ และนิสิต

ระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ 

  5.2.1  มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 หรือ 

  5.2.2  มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 550 หรือ  มีผลสอบ Computer based 

TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 213 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 79 หรือ 

  5.2.3  มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ 

  5.2.4  มีผลการสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ขอ้ 5.2.2 หรือ 5.2.3 

จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

  5.2.5  ศึกษาหลักสูตร English for Graduate Studies และสอบผ่านรายวิชา English for Graduate 

Studies IV เป็นอย่างต่ า 

 ข้อ 6 การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies 

ของนิสิตระดับปริญญาเอก 

  6.1  จ านวนรายวิชา  

  มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 4 ระดับ จ านวน 4 รายวิชา โดยแต่ละรายวิชามี

เวลาเรียนทัง้หมด 60 ช่ัวโมง คอื 

  6.1.1  English for Graduate Studies I 

  6.1.2  English for Graduate Studies II 

  6.1.3  English for Graduate Studies III 

  6.1.4  English for Graduate Studies IV 
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  6.2  การจัดผูเ้รียนเขา้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

              มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดผู้เรียนเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามผลคะแนนการสอบเทียบ

ความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้สอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

  6.2.1  นิสิตที่ได้ผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 42 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  English for Graduate 

Studies I 

  6.2.2  นิสิตที่ ได้ผลคะแนนระหว่างร้อยละ 42 - 49 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for 

Graduate Studies II 

  6.2.3  นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 58 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for 

Graduate Studies III 

  6.2.4  นิสิตที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 59 ขึ้นไป ให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา English for Graduate 

Studies IV 

  6.3  การประเมินผลรายวิชา 

  6.3.1  นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบปลาย

ภาคได้  

  6.3.2  ประเมินผลจากคะแนน 3 ส่วน คอื 

   6.3.2.1  Course work  25 % 

   6.3.2.2  Portfolio 10 % 

   6.3.2.3  Final 65 % 

  6.3.3  แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน

รายวิชา และจัดท าโดยคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอน 

  6.3.4  นิสิตต้องสอบผา่นรายวิชา เมื่อได้คะแนนรวม 3 ส่วน (จากขอ้ 6.3.2) อย่างน้อยร้อยละ 65 

และส่งงานครบทุกช้ิน 

  6.4  นิสิตที่สอบไม่ผ่านรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า จนกว่าจะสอบผ่าน จึงจะมีสิทธิ์

ลงทะเบยีนเรียนในระดับสูงต่อไป 

  6.5  อัตราค่าลงทะเบยีนเรียนให้เป็นไปตามประกาศคา่ธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ 7 การรับรองผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศนี้ ให้รับรองเฉพาะ ผลการสอบที่มีอายุ     

ไม่เกิน 2 ป ีนับแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบ 

 ข้อ 8 การยื่นผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นภายในระยะเวลา  

ที่มีสิทธศิึกษาตามหลักสูตร 

 ข้อ 9  ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

      ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

*****************************  

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2554 จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังที่ 34 (8/2555) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 6.2 และ 6.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

  ขอ้ 6.2 การจัดผูเ้รียนเขา้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

   6.2.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดผู้เรียนเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามผลคะแนน

การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้สอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

    6.2.1.1 นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 0-39 ให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา English for 

Graduate Studies I 

    6.2.1.2 นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 40-54 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 

for Graduate Studies II 

    6.2.1.3 นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 55-64 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 

for Graduate Studies III 

 6.2.2  มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการจัดผู้เรียนเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามผล

คะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้สอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัย

พะเยา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

 6.2.2.1  นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 0-39 ให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา English for 

Graduate Studies I 

 6.2.2.2  นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 40-54 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 

for Graduate Studies II 

  6.2.2.3  นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 55-64 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 

for Graduate Studies III 
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  6.2.2.4  นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 65 ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for 

Graduate Studies IV 

 ขอ้ 6.3  การประเมินผลรายวิชา 

 6.3.1  นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบ

ปลายภาคได้ 

 6.3.2 เกณฑ์การประเมินผลมีดังนี้ 

 6.3.2.1  งานรายวิชา  25 % 

 6.3.2.2  การทดสอบระหว่างเรียน 35 % 

 6.3.2.3  การทดสอบปลายภาค 40 % 

 ขอ้ 4 ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง รายช่ือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

---------------------------------- 

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง รายช่ือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย มีคุณภาพและมาตรฐาน จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “รายช่ือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS 

ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)  ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

CMU – TEGS (Chiang Mai University – Test of English for Graduate Studies)  แ ล ะ  CMU – eTEGS (Chiang Mai University 

Electronic Test of English for Graduate Studies) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่

ประกาศนีไ้ม่ได้ก าหนดไว้ ให้อธกิารบดีมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  

                 ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ.  2554 

 

 

 

              

                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

------------------------------------ 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง การสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จงึอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา      

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่          

13(7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 นิสิตที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรที่มีวิชาบังคับภาษาอังกฤษ และไม่มีใบรับรองความรู้จากสถาบันที่

มหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษ 

 ข้อ 4 การสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษตามรอบปฏิทินการสอบปกติ 

   4.1  การก าหนดปฏิทินการสอบ 

        กองบริการการศึกษาจัดท าปฏิทินการสอบเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   4.2  การออกข้อสอบ 

    4.2.1  กองบริการการศึกษาจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกขอ้สอบ / ตรวจขอ้สอบ / 

จัดท าข้อสอบ และตัดสินผลการสอบ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

    4.2.2  กองบริการการศึกษาจัดท าข้อสอบ 

   4.3  การด าเนินการสอบ 

    4.3.1  กองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

    4.3.2  มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบตามปฏิทินการสอบ 

   4.4  การตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ 

    4.4.1  กองบริการการศึกษาจัดด าเนินการให้คณะกรรมการออกขอ้สอบ ท าการตรวจขอ้สอบ และ

ประมวลผลการสอบ 

    4.4.2  กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผล เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติผลสอบ 

และประกาศผลสอบ 

 ข้อ 5 นิสิตที่สอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ต้อง

ลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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 ข้อ 6  ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

   ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

    

                                        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

----------------------- 

  

 โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทยีบโอนผล

การเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่ มีการจัดการเรียน      

                             การสอน 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

    “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่ วนงานอื่นที่ มี        

                                                การจัดการเรียนการสอน 

  “นิสิต”  หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทยีบโอนผลการเรียน 

   4.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ขึ้นไป 

   4.2  ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงคจ์ะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทยีบโอน ผลการเรียนพร้อมหลักฐาน 

ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา และคณะเจ้าของหลักสูตร 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

         การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้คณะเจา้ของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทยีบโอนผลการเรียน ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้              

  6.1  คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 

  6.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 

  6.3  หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือผู้แทนที่เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 

  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อ 7 เกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน 

   7.1  การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

   7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ขอ

เทยีบโอน 

   7.1.3  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ

เทยีบโอน 

   7.1.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรือระดับคะแนน 

3.00 หรือเทยีบเทา่ หรืออักษร S 

   7.1.5  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย กิต ตาม

หลักสูตรที่ขอเทยีบโอน 

   7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่า ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ

ลงทะเบยีนวิทยานิพนธต์ามหลักสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

   7.1.8  การบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น “CA” (credit from academic 

institution) 

  7.2  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CS” (credits 

from standardized test) 

    7.2.1.2  การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้บันทึกผล

การเรียน เป็น “CE” (credits from examination) 

    7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทกึผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training) 

    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CP” (credits 

from portfolio) 

   7.2.2  ผลการประเมินต้องเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน B หรืออักษร S 

   7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหา คา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

   7.2.4  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ตาม

หลักสูตรที่ขอเทยีบโอน 

   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ 

ลงทะเบยีนวิทยานิพนธต์ามหลักสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
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 ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือผลการสอบอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้งได้ โดยให้คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 

................................................ 

 

 โดยที่ เห็ นสมควรให้ ออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติ ในการด า เนิ นการเที ยบโอนผลการเรียน                         

ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบ

กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 46(20/2555) เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอน          

ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา” 

 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ้ 3 นิสิตที่มีความประสงคจ์ะเทียบโอนผลการเรียนต้องยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

ต ามแบบฟอ ร์ม  UP.CT.GS.1, UP.CT.GS.2, UP.CT.GS.3, UP.CT.GS.4/1, UP.CT.GS.4/2, UP.CT.GS.5/1, UP.CT.GS.5/2, 

UP.CT.GS.6/1 แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 4 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนให้ยื่นหลักฐานการขอเทียบโอนต่อคณะเจ้าของหลักสูตร 

ดังนี ้

  4.1  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ “CA” (Credits from Academic Institution) 

   4.1.1  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของสถาบันที่เคยศึกษา 

   4.1.2  ค าอธบิายรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

  4.2  การขอเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

   4.2.1  ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน ส าหรับการทดสอบมาตรฐาน “CS” 

(Credits From Standardized Test) 

   4.2.2  ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน ส าหรับการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบ

มาตรฐาน “CE” (Credits From Examination) 

   4.2.3  ใบรับรองผลการประเมินการศึกษา/อบรมหลักสูตร และหลักฐานของหน่วยงานที่ประเมิน

การศึกษา/อบรม ส าหรับการประเมินฯ “CT” (Credits From Training) 

   4.2.4  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับรายวิชาที่ขอเทียบโอน (UP.TC.GS.6/1) ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับการเทยีบโอนผลการเรียน “CP” (Credits From Portfolio) 

 ข้อ 5 การขอเทียบโอนโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อยู่ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาเทียบโอน 

ดังนี ้
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  5.1  ประสบการณ์ที่น ามาใช้เทียบโอนต้องตรง เทยีบเคยีง หรือเก่ียวขอ้ง โดยมีเนือ้หาสาระครอบคลุม

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

  5.2  หลักฐานที่น าเสนอ ต้องเช่ือถือได้ โดยเป็นหลักฐานของสถาบันอุดมศึกษาหน่ วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานประเภทอื่นที่ได้รับการยอมรับ 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน อาจตั้งคณะท างานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณารายละเอียด

การเทยีบโอนได้ตามความเหมาะสม 

 ขอ้ 7 รายวิชาที่นิสิตจะขอเทยีบโอนได้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   24   ธันวาคม   พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

………………………………………………. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 จึงให้ออกประกาศ

ไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ

ท าวิทยานิพนธ ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ในประกาศนี ้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

   “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4  ก าหนดทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 10,000 บาท 

 ขอ้ 5  คุณสมบัติของผูมี้สิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  5.1  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และลงทะเบยีนเรียนวิทยานิพนธม์าแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  5.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  

  5.3  เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด    

อันได้กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 ข้อ 6  เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธข์องผูมี้สิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  6.1  โครงร่างวิทยานิพนธต์้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือ 

กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา หรือกรอบการวิจัยอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับชาติ  

  6.2  โครงร่างวิทยานิพนธต์้องได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ก่อนวันสมัคร

ขอรับทุน  

 ขอ้ 7  ขัน้ตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  7.1  นิสิตยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พรอ้มหลักฐานที่คณะต้นสังกัดของนิสิต ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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  7.2  คณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวมใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผลการให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์  

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการตัดสินผลของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาใหถื้อเป็นที่สุด 

  7.3  มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  7.4  คณะต้นสังกัดของนิสิตด าเนินการขออนุมัติทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธใ์ห้กับนิสิต 

 ทัง้นี ้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธต์้องระบุข้อความการได้รับทุนไว้ในกิตติกรรมประกาศของ

เล่มวิทยานิพนธด์้วย 

 ขอ้ 8  การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

 กรณีนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาการศึกษา ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นิสิตจะต้องคืนทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธใ์ห้กับมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 90 วันท าการ 

 ข้อ 9  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

                                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                              อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2558 

************************ 

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่  91 

(8/2558) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ัง

ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี ้  

 ขอ้ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธกิารบดี” หมายถึง อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน

การสอน 

“คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบยีนเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยาตามระยะเวลา ของหลักสูตร  

 ขอ้ 5 คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

5.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

   5.1.1 นิสิตลงทะเบยีนเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

5.1.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

5.1.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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   5.1.4 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อใช้

ประกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก  

  5.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก 

5.2.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

5.2.2 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   5.2.3 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก 

  5.3 นิสิตระดับปริญญาเอก 

   5.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

   5.3.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

   5.3.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   5.3.4 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก 

 ขอ้ 6 ก าหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเบกิคา่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ ดังนี ้

  6.1 การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

   กรณีน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ต้องเป็นการน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 

หรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.1.1 การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

    ให้เบกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดินทาง และคา่ที่พักเหมาจา่ยตามจา่ยจริงไม่เกิน 4,000 บาท  

   6.1.2 การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

    ให้เบกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดินทาง และค่าท่ีพักเหมาจ่ายตามจ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท  

    ทัง้นี ้นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา เป็นรายๆ ไป 

กรณีที่น าเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นิสิตศึกษาอยู่ไม่สามารถเบกิคา่ใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักได้ 

  6.2 การเผยแพรผ่ลงานในวารสารวิชาการ 

   6.2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับให้เป็น

วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: 

TCI) หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของนิสิต  

    ให้เบกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 1,500 บาท  

   6.2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็น

วารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของนิสิต ดังนี ้

    1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago 

Journal Rank (SJR  : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 

Subject category ที่ตีพิมพ์ 

    ให้เบกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 2,000 บาท 

http://www.scimagoir.com/
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    2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago 

Journal Rank (SJR  : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน 

Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ มี ช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากลของ  Institute for 

Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา 

    ให้เบกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 4,000 บาท 

 ขอ้ 7 นิสิตต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่อคณะที่จัดการเรียน

การสอน ดังนี ้

7.1 การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

   นิสิตต้องส่งปกนอกของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือส าเนาหน้าแผ่น CD ปกในที่มี

รายช่ือของกองบรรณาธิการ หน้าสารบัญที่ระบุช่ือนิสิต บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper)  

  7.2 การเผยแพ ร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติห รือระดับนานาชาติ ซ่ึ งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับหรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของ

นิสิต 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อมทั้งปกนอกของวารสาร สารบัญของวารสารที่ระบุช่ือนิสิต และ

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

  7.3 วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: 

TCI) หรือฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (SJR : www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูลสากลของ 

Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ ์

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงานพร้อมทั้งปกนอกของวารสาร 

สารบัญของวารสารที่ระบุช่ือนิสิต และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  

   ทัง้นี ้บทคัดย่อท่ีได้รับการเผยแพร ่ต้องระบุว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

 ขอ้ 8 จ านวนคร้ังท่ีนิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี ้

8.1 นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

8.2 นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

 ขอ้ 9 ให้อธกิารบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  27 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 

                                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2557 

************************ 

 เพื่อให้การมอบเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับขอ้บังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

66 (17/2556) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร 

การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี ้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน 

     การสอน 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม  

  4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 ขอ้ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม “มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธบิัตร” 

  4.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  

  4.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 ขอ้ 5 การเสนอให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวม

เสนอช่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและมคีุณสมบัติของผูมี้สิทธ์ิได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมครบ ใน

ปกีารศึกษานั้นๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอผลการพิจารณาผูมี้สิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 ขอ้ 6 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้หรือ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนีใ้ห้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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          ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2557 

 

    

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตอนที่  3 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

Curriculum Structure 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

School of Agriculture and Natural Resources   

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเดิมคือมหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ได้ ก่อ ต้ั งขึ้ นตามม ติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับนิสิตสาขาที่

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 

2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร ์สาขาวิชาการประมง 

และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยด าเนินการจัดการหลักสูตร

ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริหารหลักสูตรโดยส านักวิชาการ วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา ได้มกีารปรับโครงสรา้งการบรหิารงานภายใน

วิท ย า เขต โดยมี ก ารป รั บ โค รงสร้ าง ด้ านวิ ช าก ารขึ้ น ให ม่ 

ประกอบด้วย ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านัก

วิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ใน

ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเปล่ียนชื่อจากชื่อมหาวิทยาลัย

น เรศวร พ ะ เยา  เป็ นมหาวิท ยาลัยพะเยา  และส า นักวิช า

เกษตรศาสตร์และทรัพยาการธรรมชาติ จึงเปล่ียนเป็นคณะ

เกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าองค์ความรู ้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และ เทค โน โลยีท า งการ เกษตร  สัตวศ าสตร์  การป ระม ง 

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับภูมปิัญญา

ท้องถ่ินด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและ

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่

ป ระสงค์ จะเข้ าศึ กษาในสาขาวิ ชาด้ านเกษตรศาสตร์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไม่ ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย

ส่วนกลางหรอืภูมิภาคอื่น 

หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    1.1  สาขาวชิาการประมง 

    1.2  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

    1.3  สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

    1.4  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

    1.5  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    1.6  สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

 นักวิชาการประมง, พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน, 

บุคลากรทางการศึกษา/อาจารย์, นักวิจัย, พนักงานบริษัทเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและการประมง, เจ้าหน้าที่ประจ าด่านศุลกากร, 

ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 งานราชการ ได้แก่ นักวชิาการและนกัวจิัยในสงักดักรมวชิาการ

เกษตร หรือเป็นอาจารยใ์นสถาบันที่มีการสอนทางด้านพชืศาสตร์และ

การผลิตพชื 

 งานเอกชน ได้แก่ นักวชิาการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขาย 

 ประกอบอาชีพส่วนตัว เปน็เจ้าของฟาร์มพชืเศรษฐกิจ และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

         สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกจิเกษตร 

 นักวิชาการด้านมาตรฐาน  และความปลอดภัยทางอาหาร 

เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร เจ้าหน้าที่ตรวจเมินระบบ

การประกันคุณภาพทางอาหาร เจ้าหน้าที่จัดท ามาตรฐานสินคา้เกษตร

และอาหาร พนักงานบริษัทเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ

ส่วนตัว และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 นักวิชาการ, นักวิจัย, นักวิชาการในบริษัทต่างๆ, นักส่งเสริม

การตลาด, เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การ

เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ และอื่นๆ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น การท างานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต 

การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของ

อาหาร และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 ส่วนราชการ นักวจิัยและนักวทิยาศาสตร์ 

 ส่วนเอกชน สัตวบาลประจ าฟาร์ม นักวชิาการ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฟาร์มเลีย้งสัตว ์และอื่นๆ 

สถานท่ีตั้ง 

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา   

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3156 

โทรสาร 054-466-716 

E-mail : agri@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการประมง 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)  

  :  Bachelor of Science (Fishery)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (การประมง)  

  :  B.Sc. (Fishery)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

003134 อารยธรรมและภูมิ 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ปัญญาทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense 

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ  จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 Mathematics I   Statistical Analysis  
242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  General Microbiology  
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป  4(3-3-8) 

 Biology I   General Biochemistry  
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

 Introductory Physics     
      
 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 201323 คุณภาพน้้าส้าหรับการเพาะ 3(2-3-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   เลีย้งสัตว์น้้า  
 Practical Reading and Writing   Water Quality for Aquaculture 
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146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้้า 3(2-3-6) 

 English for Communication   Aquatic animals Nutrition  
201111 การประมงทั่วไป 3(2-3-6) 201325 โรคและปรสิตของสัตว์น้้า 3(2-3-6) 

 General Fishery   Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
201221 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า 4(3-3-8) 201344 นิเวศวิทยาทางน้้า 3(2-3-6) 

 Principles of Aquaculture   Aquatic Ecology  

201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 201446 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 

 Ichthyology   Fishery Resource Management 
      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       28 หน่วยกิต 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม  1(0-6-3) 201445 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) 

 Field Work   Fishery Business Management 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง 3(2-3-6) 201493 สัมมนา 1(0-2-1) 

 น้้า   Seminar  

 Aquatic Invertebrate  201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน* 6 หน่วยกิต 

201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)  Professional Training  

 Fishery Biotechnology  201495 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

201341 ชีววิทยาประมง 3(2-3-6)  Independent Study  

 Fishery Biology  201496 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 3(2-3-6)  Co-operative Education  

 ทางการประมง  201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 3(2-3-6) 

 Information System and Research in Fishery   Special Problem in Fishery  

 Science     

201392 ฝกึงาน  2(0-6-3)    

 Training     

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

201327 การจัดการโรงเพาะฟัก 3(2-3-6) 201332 อนุกรมวิธานปลา 3(2-3-6) 

 Hatchery Management   Fish Taxonomy  

201328 การเลีย้งปลาสวยงาม 3(2-3-6) 201333 การส่งเสริมการประมง 3(3-0-6) 

 Ornamental Fish Culture   Fishery Extension  

201329 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 201334 สรีรวิทยาของสัตว์น้้า 3(2-3-6) 

 สัตว์น้้า   Physiology of Aquatic Animals 

 Genetics for Aquaculture    
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201330 การวิเคราะห์ผลกระทบ 3(2-3-6) 201335 เคร่ืองมือท้าการประมง 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้้า  Fishing Gears  

 Aquatic Resources Impact Assessment 201336 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้้า 3(2-3-6) 

201331 มลพิษแหล่งน้้าและการจัดการ 3(2-3-6)  Fish Processing  

 แหล่งน้้า     

 Water Pollution and Management    

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

201111 การประมงทั่วไป 3(2-3-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

201191 ปฏิบัตงิานภาคสนาม  1(0-6-3) 00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย*  1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้้า 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 

201221 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า 4(3-3-8)  ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  

201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน 3(2-3-6) 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5)  แหล่งน้้า  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 16 หน่วยกิต 
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   ภาคฤดูร้อน 

   201392 ฝกึงาน  2(0-6-3) 

    Training  

   รวม 2 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้้า 3(2-3-6) 

201323 คุณภาพน้้าส้าหรับการ 3(2-3-6) 201325 โรคและปรสิตของสัตว์น้้า 3(2-3-6) 

 เพาะเลีย้งสัตว์น้้า   201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ 3(2-3-6) 

201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 3(2-3-6)  ประมง  

 ทางการประมง  201341 ชีววิทยาประมง 3(2-3-6) 

201344 นิเวศวิทยาทางน้้า 3(2-3-6) 2013xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2013xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

201445 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) 201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 

201446 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 201495 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

201493 สัมมนา 1(0-2-1) 201496 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Agriculture)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Agriculture)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      92 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      23 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

 Mathematics I   Introductory Physics  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  General Microbiology  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป  4(3-3-8) 

 Biology I   General Biochemistry  

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       54 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 203314 เทคโนโลยีการขยายพันธุแ์ละ 3(2-3-6) 

 English for Communication   การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช  

203191 ปฏิบัติการภาคสนาม 1  1(0-6-3)  Technology of Plant Propagation and Tissue  

 Field Work I   Culture  

203192 ปฏิบัติการภาคสนาม 2 1(0-6-3) 203315 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6) 

 Field Work II   Principles of Plant Breeding  
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203211 การผลิตพืชเศรษฐกจิ 3(2-3-6) 203316 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-6) 

 Economic Crop Production   Principles of Agricultural Extension 

203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 203411 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-3-6) 

 Agricultural Entomology   Agricultural Business Management 

203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Statistics and Experimental Designs  Special Problem in Plant Sciences 

203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ 3(2-3-6) 203492 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Land Resources and Management  Seminar  

203215 จักรกลการเกษตร 3(2-3-6) 203493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Agricultural Mechanics   Independent Study  

203311 พันธุศาสตร์เกษตร 3(2-3-6) 203494 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Agricultural Genetics   Professional Training  

203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 203495 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Introduction to Plant Pathology   Co-operative Education  

203313 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-6) 206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Physiology of Crop Production   Livestock Production  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

203321 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-6) 203421 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 3(2-3-6) 

 Seed Technology   Plant Biotechnology  

203322 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 203422 ระบบการท้าฟาร์มและการ 3(2-3-6) 

 Postharvest Technology   จัดการ  

203323 การออกแบบภูมิทัศน์และจัดสวน 3(2-3-6)  Farming Systems and Management 

 Landscape Design and Gardening    

      

 กลุ่มวิชาอารักขาพืช     

203231 หลักการจัดการศัตรูพืช 3(2-3-6) 203333 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 

 Principles of Pest Management   Economic Insects  

203331 การควบคุมวัชพืช 3(2-3-6) 203431 สารเคมีทางการเกษตร 3(2-3-6) 

 Weed Control   Agricultural Chemicals  

203332 จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3(2-3-6)    

 Microorganisms in Agriculture     
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 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน    

203241 เกษตรยั่งยืน 3(2-3-6) 203343 การจัดการน้้าส้าหรับ 3(2-3-6) 

 Sustainable Agriculture   การเกษตร  

203341 การส้ารวจและการจัดจ้าแนกดิน 3(2-3-6)  Water Management for Agriculture 

 Soil Survey and Classification  203441 ระบบสารสนเทศทาง 3(2-3-6) 

203342 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 3(2-3-6)  การเกษตร  

 Plant Nutrition and Fertilizer Technology  Information Systems in Agriculture 

     

 กลุ่มวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม    

203251 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-6) 203353 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 

 เศรษฐกิจ   Economic Fruit Crop Production 

 Economic Ornamental Plant Production 203451 การผลิตพืชอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

203351 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-6)  Industrial Plant Production  

 Economic Field Crops     

203352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 3(2-3-6)    

 Economic Vegetable Crop Production    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 203192 ปฏิบัติการภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

203191 ปฏิบัติการภาคสนาม 1 1(0-6-3) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ 3(2-3-6) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 203215 จักรกลการเกษตร 3(2-3-6) 

203211 การผลิตพืชเศรษฐกจิ 3(2-3-6) 206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8) 

203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 203xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

203311 พันธุศาสตร์เกษตร 3(2-3-6) 203314 เทคโนโลยีการขยายพันธุแ์ละ 3(2-3-6) 

203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6)  การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช  

203313 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-6) 203315 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 203316 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-6) 

203xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 203xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(3-0-6) 203xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

รวม 19 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 18 หน่วยกิต 

เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)     

     

     

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

203411 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-3-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 203493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

203492 สัมมนา 1(0-2-1) 203494 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

203xx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 203495 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร) 

  :  Bachelor of Science (Food Safety in Agribusiness) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร) 

  :  B.Sc. (Food Safety in Agribusiness) 

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      92                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      18 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Mathematics I   General Microbiology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Basic Biochemistry  

242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)    

 Quantitative Analysis     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       25 หน่วยกิต 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 205328 กระบวนการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 

 Introduction to Business   Food Processing  

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร 4(3-3-8) 

 ทางธุรกิจ 1    Crop and Herbal Production  

 English for Business Communication I    
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205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 3(3-0-6) 207212 การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้้า 4(3-3-8) 

 อาหารเบื้องต้น   Animal and Fishery Production 

 Introduction to Food Science and Technology 207321 จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร 4(3-3-8) 

   Food Microbiology and Chemistry 

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       43 หน่วยกิต 

207241 การจัดการธุรกิจเกษตร     3(3-0-6) 207342 เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ  3(2-3-6) 

 Agribusiness Management   ธุรกิจเกษตร  

207322 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6)  Information Technology for Agribusiness 

 Fruit and Vegetable Management 207431 มาตรฐานอาหารและสินค้า  3(3-0-6) 

207331 ความปลอดภัยของห่วงโซ่ 3(3-0-6)  เกษตรของประเทศผู้น้าเข้า  

 อาหารเบื้องต้น   Food and Agricultural Product Standards of  

 Introduction to Food Safety of Food Chain  Importing Countries  

207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและ  3(3-0-6) 207432 การตรวจประเมินโรงงาน 2(1-3-4) 

 สินค้าเกษตร   Plant Auditor Training                        

 Quality Control in Food and Agricultural  207433 มาตรฐานอาหารฮาลาล 3(3-0-6) 

 Products  Halal Food Standard  

207333 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4) 207451 สัมมนา 1(0-2-3) 

 Food Plant Sanitation   Seminar  

207334 ระบบการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 207452 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Quality Assurance System   Independent Study           

207335 มาตรฐานอาหารและสินค้า 3(3-0-6) 207453 ฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 

 เกษตรของประเทศไทย   Professional Training                  

 Food and Agricultural Product Standards of  207454 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Thailand  Co-operative Education  

207336 ฉลากโภชนาการ 2(2-0-4)    

 Nutrition Fact Labeling     

207341 การจัดการโลจสิติกห่วงโซ่ 3(3-0-6)    

 สินค้าเกษตรและอาหาร     

 Agricultural Logistic and Food Chain     

 Management     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเพียง 1 รายวิชา   
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

204254 เทคโนโลยีการหมักอาหารและ 3(2-3-6) 207422 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

 ผลิตภัณฑ์เกษตร   กระป๋อง  

 Fermented Technology of Food and   Canned Food Industrial Management 

 Agricultural Products 207423 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

205326 เทคโนโลยีขนมอบ                                       3(2-3-6)  เคร่ืองดื่ม  

 Bakery Technology   Beverage Industrial Management 

207421 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 207455 ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับ 3(3-0-6) 

 แช่เยือกแข็ง    สิ่งแวดล้อม  

 Frozen Food Industrial Management  Eco-Friendly Productivity System 

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(x-x-x)  การอาหารเบื้องต้น  

รวม 17 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร 4(3-3-8) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8)  ทางธุรกิจ 1  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 207212 การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้้า 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 207241 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

เชิงวิชาการ 3(3-0-6) รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

205328 กระบวนการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 207334 ระบบการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

207321 จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร 4(3-3-8) 207335 มาตรฐานอาหารและสินค้า 3(3-0-6) 

207322 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6)  เกษตรของประเทศไทย  

207331 ความปลอดภัยของห่วงโซ่ 3(3-0-6) 207336 ฉลากโภชนาการ 2(2-0-4) 

 อาหารเบื้องต้น  207341 การจัดการโลจสิติกห่วงโซ่ 3(3-0-6) 

207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 3(3-0-6)  สินค้าเกษตรและอาหาร  

 สินค้าเกษตร  207342 เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ 3(2-3-6) 

207333 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)  ธุรกิจเกษตร  

รวม 19 หน่วยกิต 2073xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

207431 มาตรฐานอาหารและสินค้า 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 เกษตรของประเทศผู้น้าเข้า  207452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

207432 การตรวจประเมินโรงงาน 2(1-3-4) 207453 ฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

207433 มาตรฐานอาหารฮาลาล 3(3-0-6) 207454 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

207451 สัมมนา 1(0-2-3) รวม 6 หน่วยกิต 

2074xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

  :  Bachelor of Science (Biotechnology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

  :  B.Sc. (Biotechnology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      93                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      31 หน่วยกิต 

 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Genetics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry   Introductory Physics  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Organic chemistry   General Microbiology  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Biology I   General Biochemistry  

      

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       25 หน่วยกิต 

203315 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6) 204492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี 3(2-3-6)  

 Principle of Plant Breeding   ชีวภาพ  

    Special Problems in Biotechnology 
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204201 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 204493 ฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

 Principle of Biotechnology   Professional Training  

204211 สถิติ และการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 204494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Statistics and Experimental Design  Co-operative Education  

204351 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(2-3-6) 204495 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 พืน้ฐาน   Independent Study  

 Fundamental Bioprocess Engineering  207241 การจัดการธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 

204491 สัมมนา  1(0-2-1)  Agribusiness Management  

 Seminar     

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

     

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        37 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       28 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 204321 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

 English for Communication   Microbial Biotechnology  

204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์  3(2-3-6) 204341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ 3(2-3-6) 

 จุลินทรีย์   เพาะเลีย้งเซลล์และเนือ้เยื่อพชื 

 Microbial Physiology and Genetics  Biotechnology of Plant Cell and Tissue Culture 

204254 เทคโนโลยีการหมักอาหารและ  3(2-3-6) 204401 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ  3(2-3-6) 

 ผลิตภัณฑ์เกษตร   เบื้องต้น  

 Fermentation Technology of Food and  Fundamental of Bioinformatics 

 Agricultural Products  204452 กระบวนการหลังการแปรรูป 3(2-3-6) 

204301 หลักการวิเคราะห์ทาง  4(3-3-8)  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

 เทคโนโลยีชีวภาพ   Downstream Processing of Biotechnology 

 Principle of Biotechnological Analysis   

204302 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล 3(2-3-6)    

 Molecular Biotechnology     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

203321 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์  3(2-3-6) 204354 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม  3(2-3-6) 

 Seed Technology   แอลกอฮอล์    

204303 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  Alcoholic Beverage Technology 

 Environmental Biotechnology  204402 เทคโนโลยีชีวมวลและชีว 3(3-0-6) 

204331 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 3(2-3-6)  พลังงาน  

 Animal Biotechnology   Biomass and Bioenergy Technology 
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204342 เกษตรชีวภาพ 3(2-3-6) 204451 การควบคุมและประกัน 3(3-0-6) 

 Biological Agriculture   คุณภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

204352 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง 3(2-3-6)  Quality Control and Assurance System in 

 การเกษตร   Agro-industry  

 Processing of Agriculture Product    

204353 การบ้าบัดและการใช้ประโยชน์ 3(2-3-6)    

 ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร    

 Agro-industrial Waste Treatment and Utilization    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

204201 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) 204211 สถิติ และการวางแผนการ 3(2-3-6) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  ทดลอง  

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8)  จุลินทรีย์  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 204254 เทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต  และผลิตภัณฑ์เกษตร   

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 006141 คอมพิวเตอร์ 207241 การจัดการธุรกิจเกษตร  3(2-3-6) 

สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน Introduction to Computer Information 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 

Science หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้คว้า 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

Information Science For Study and Research รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ 

   เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

204301 หลักการวิเคราะห์ทาง 4(3-3-8) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 เทคโนโลยีชีวภาพ  204302 เทคโนโลยีชีวภาพระดับ 3(2-3-6) 

204341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ 3(2-3-6)  โมเลกุล  

 เพาะเลีย้งเซลล์และเนือ้เยื่อพชื  204321 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

204351 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(2-3-6) 203315 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6) 

 พืน้ฐาน  204xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 204xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

204401 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเบือ้งต้น  3(2-3-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

204452 กระบวนการหลังการแปรรูป 3(2-3-6) 204493 ฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

 ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  204494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

204491 สัมมนา 1(0-2-1) 204495 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

204492 ปัญหาพิเศษทาง                        3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

 เทคโนโลยีชีวภาพ        

204xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี x(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

  :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

  :  B.Sc. (Food Science and Technology) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       131 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนหน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

      

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
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 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดบนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนหน่วยกิต            9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      95                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      41 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics 1   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Mathematics 2   Introductory Physics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Principles of Chemistry   Statistical Analysis  

242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Quantitative Analysis   General Microbiology  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry   General Biochemistry  

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)    

 Physical Chemistry and Applications    
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        54 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       43 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 205412 การวิเคราะห์อาหารและ 3(2-3-6) 

 English for Communication    ผลิตภัณฑ์เกษตร  

205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ  3(3-0-6)  Food and Agricultural Products Analysis 

 อาหารเบื้องต้น  205441 หลักการประกันคุณภาพใน 3(2-3-6) 

 Introduction of Food Science and Technology  อุตสาหกรรมอาหาร  

205242 มาตรฐานอาหาร การจัดการ 3(3-0-6)  Principles of Quality Assurance in Food  

 สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   Industry  

205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 3(2-3-6) 205482 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Chemistry of Food and Agricultural Products  และเทคโนโลยีการอาหาร  

205322 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-6)  Special Problems in Food Science and  

 Food Processing I   Technology  

205323 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) 205483 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Food Processing II   Seminar  

205331 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4) 205484 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Food Engineering I           Independent study  

205332 วิศวกรรมอาหาร 2  3(2-3-6) 205485 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Food Engineering II   Co-operative Education  

205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร 4(3-3-8) 205486 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Principles of Food Microbiology     Professional Training  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

    

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         11 หน่วยกิต 

205324 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) 205387 ฝกึงาน 1 หน่วยกิต 

 Technology of Food Packaging   Training  

205325 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและ 3(2-3-6) 205413 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) 

 แปรรูปผักและผลไม้   Food and Nutrition  

 Postharvest and Processing Technology of  205428 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Fruits and Vegetables   Food for Health  

205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-6) 205471 หลักการจัดการโรงงาน 3(2-3-6) 

 Bakery Technology   อุตสาหกรรมอาหาร  

205327 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์ 3(2-3-6)  Principles of Food-Industry Plant  

 และสัตว์น้้า    Management  

 Meat and Fishery Products Technology    
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205351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 205481 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

 Principles of Product development  และเทคโนโลยีการอาหาร  

   Selected Topics in Food Science and Technology 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

             หมายเหตุ นิสิตที่เลือกลงเรียนรายวิชาการศึกษาอสิระ (205484) นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนเพิ่มรายวิชา 

ฝกึงาน (205387) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของช้ันปีที่ 3 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)  การอาหารเบื้องต้น  

242101 หลักเคมี       4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2       3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 242111 เคมีเชิงฟิสกิส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา     

001113 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     

 English for Academic Purposes     

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 3(2-3-6) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

205322 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-6) 205323 การแปรรูปอาหาร 2  3(2-3-6) 

205331 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4) 205332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-6) 

205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร  4(3-3-8) 205421 การวิเคราะห์อาหารและ 3(2-3-6) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8)  ผลิตภัณฑ์เกษตร  

205xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 205242 มาตรฐานอาหารการจัดการ 3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  

รวม 22 หน่วยกิต 205xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคฤดูร้อน 

   205387 ฝกึงาน* 1 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ* เฉพาะนิสิตที่เลือกลงเรียนรายวิชาการศึกษาอสิระ (205484)  ในภาคการศึกษา ปลาย  ช้ันปีที่ 4 

นิสิตต้องลงทะเบยีนเรียนเพิ่มรายวิชาฝึกงาน (205387) 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

205441 หลักการประกันคุณภาพใน 3(2-3-6) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 อุตสาหกรรมอาหาร  205484 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต  

205482 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์  3(2-3-6) 205485 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  

 และเทคโนโลยีการอาหาร  205486 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต  

205483 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

205xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

205xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Animal Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Animal Science)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      92 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      29 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

 Mathematics I   General Genetics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry   Introductory Physics  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry   General Microbiology  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Biology I   General Biochemistry  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 206491 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 ทางธุรกิจ 1   Independent Study  

 English for Business Communication I 206492 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 206493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 
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 Livestock Production   Co-operative Education  

206301 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 207241 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 Experimental Designs   Agricultural Business Management 

206391 การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 2(0-6-3) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Skill Training in Animal Science     

206392 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar     

    

 วิชาเอก   จ านวน                       42 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       33 หน่วยกิต 

206201 กายวิภาค และสรีรวิทยาของ 3(2-3-6) 206307 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-3-6)     

 ปศุสัตว์   Ruminant Production  

 Anatomy and Physiology of Livestock 206308 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ 3(2-3-6) 

206302 อาหาร และการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6)  Animal Breeding  

 Animal Feed and Feeding  206309 วิทยาศาสตร์เนือ้สัตว์และการ 3(3-0-6) 

206303 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6)  จัดการโรงเชือด  

 Animal Nutrition   Meat Science and Slaughter House  

206304 ความปลอดภัยทางชีวภาพใน 3(2-3-6)  Management  

 ฟารม์ปศุสัตว์  206401 การบริหารจัดการฟาร์มเชิง 3(2-3-6) 

 Biosecurity in Livestock Farm   ธุรกิจ  

206305 การผลิตสัตว์ปกี 3(2-3-6)  Business Farm Management  

 Poultry Production  206494 ปัญหาพิเศษ  3(2-3-6) 

206306 การผลิตสุกร 3(2-3-6)  Special Problem    

 Swine Production     

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

206310 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6) 206410 วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์ 3(3-0-6) 

 Animal Biotechnology   Animal Immunology  

206311 การจัดการอาหารสัตว์เค้ียวเอือ้ง 3(3-0-6) 206411 การใช้ยาสัตว์ 3(2-3-6) 

 Ruminant Feeds Management   Animal Drug Usage  

206312 พฤติกรรม และสวัสดิภาพของ 3(3-0-6) 206412 การจัดการของเสีย และ 3(2-3-6) 

 สัตว์เลีย้ง   สิ่งแวดล้อมในฟารม์  

 Behavior and Welfare of Domestic Animals  Waste and Environmental Management in  

   Farm 
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206313 การสืบพันธุ์ และการผสมเทยีม 3(2-3-6) 206413 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6) 

 ในปศุสัตว ์   Molecular Genetics in Livestock 

 Reproduction and Artificial Insemination in Livestock   

206314 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน 3(2-3-6)    

 Sustainable Animal Production     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 207241 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 206201 กายวิภาค และสรีรวิทยาของ 3(2-3-6) 

 ทางธุรกิจ 1   ปศุสัตว์  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

206301 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 206306 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 

206302 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6) 206307 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-3-6) 

206303 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6) 206308 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ 3(2-3-6) 

206304 ความปลอดภัยทางชีวภาพใน 3(2-3-6) 206309 วิทยาศาสตร์เนือ้สัตว์และการ 3(3-0-6) 

 ฟารม์ปศุสัตว์   จัดการโรงเชือด  

206305 การผลิตสัตว์ปกี 3(2-3-6) 206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

206391 การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 2(0-6-3) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

206392 สัมมนา 1(0-2-1) 206491 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต  

206401 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกจิ 3(2-3-6) 206492 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต  

206494 ปัญหาพิเศษ 3(2-3-6) 206493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  

206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    

      

 

 

 



  



คณะทันตแพทยศาสตร์ 

School of Dentistry 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังตามมติ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตาม

ความต้องการของประเทศ และ สามารถตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการ

กระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ และทางด้านสาธารณสุข

ของประเทศเป็นรูปธรรม ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิต 

ทันตแพทย์ ในระ ดับปริญญ าตรี  มุ่ งผ ลิตบัณฑิตสาขาวิชา              

ทันตแพทยศาสตรท์ี่มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้

ความช านาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบั ติสอดคล้องกับความ

ต้องการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ ซึ่งทันตแพทย์เป็น

สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย 

ด า เนินการจัดการเรียนการสอนโดยมี  รองศาสตราจารย์                   

ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ ์บุณยสิงห์เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มีแผนด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งคลินิกทันตกรรม 

ในบริเวณศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นสถานที่

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกทักษะการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมให้นิสิตทันตแพทยศาสตรอ์ีกด้วย 

 

หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ทันตแพทย์,อาจารย์, นักวิจัย, ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง      

ทันตกรรม, ประกอบธุรกิจทางด้านทันตกรรม 

สถานท่ีตั้ง 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยพะเยา   

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3421 

โทรสาร 0-5446-6726 

E-mail : Dentistry@up.ac.th 
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    

  :  Doctor of Dental Surgery  

 ชื่อย่อ :  ท.บ.  

  :  D.D.S  

      

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า      232 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English    

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวชิาเลือก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       196 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                         จ านวน                      43 หน่วยกิต 

 วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

 General and Organi Chemistry   General Genetics  

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับ 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

 โมเลกุล   Life Science Physics  

 Cell and Molecular Biology     

      

 วทิยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  จ านวน                       31 หน่วยกิต 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Medical Microbiology I   Neuroanatomy  

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)  365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น 4(3-3-8) 

 Medical Microbiology II   Fundamental Medical Biochemistry  

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6) 366213 พยาธิวทิยา 4(3-3-8) 

 Human Anatomy I   Pathology  

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6) 367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 

 Human Anatomy II   Principle of Physiology  

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6)    

 Histology     
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 กลุ่มวชิาชีพ  จ านวน                      153 หน่วยกิต 

341336 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0) 

 Fundamental Pharmacology I   Fixed Prosthodontics Laboratory II 

341337 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 2  2(2-0-4) 421434 ทันตกรรมหัตถการ 2 2(2-0-4) 

 Fundamental Pharmacology II   Operative Dentistry II  

363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 

 General Embriology   Clinical Practice in Operative Dentistry I 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 

 Dental Profession   Operative Dentistry Laboratory II 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2) 421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1(1-0-2) 

 Oral Health Promotion   Endodontics I  

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและ    1(1-0-2) 421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 

 ใบหน้า   Endodontic Laboratory  

 Craniofacial Growth and Development  421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2) 

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ชอ่งปาก 3(2-3-4)  Removable Partial Denture II  

 Oral Histology  421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน 1(0-3-0) 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2)  ชนิดถอดได้ 2  

 Dental Anatomy   Removable Partial Denture Laboratory II 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1 1(1-0-2) 421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1  1(0-3-0) 

 Occlusions I   Orthodontic Laboratory  

421311 ปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2) 421451 วิจัยทางทันตกรรม 1 2(1-3-2) 

 Periodontology I   Research for Dentistry I  

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม 2(0-6-0) 

 Oral diagnosis I   ครอบครัว  

421313 พยาธิวทิยาช่องปาก 2(2-0-4)  Field  Practice in Family Dentistry 

 Oral pathology  421510 ทันตกรรมบดเคีย้ว 3 1(1-0-2) 

421314 ชีววทิยาช่องปาก 1 2(2-0-4)  Occlusions III  

 Oral Biology I  421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว  1(0-3-0) 

421315 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก 1(0-3-0)  Clinical Practice in Occlusions  

 Oral Pathology Laboratory  421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 

421316 การยศาสตร์ 1(1-0-2)  Clinical Practice in Periodontology II 

 Ergonomics  421513 คลินิกทันตรังสี 2 1(0-3-0) 

421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2 2(1-3-2)  Clinical Practice in Oral Radiology II 

 Occlusions II  421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่อง 2(2-0-4) 

421318 ปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2)  ปาก กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า 

 Periodontology II   Management of Pathologic Lesions in Oral  

    and Maxillofacial Surgery  
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421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 421515 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 2(0-6-0) 

 Periodontology Laboratory   และแม็กซิโลเฟเชียล  

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก 2(1-3-2)  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

 Preclinical Practice  421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)  Clinical Practice in Oral Diagnosis II 

 Oral diagnosis II  421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 

421322 ทันตรังสี 1 1(1-0-2)  Clinical Practice in Operative Dentistry II 

 Oral Radiology I  421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 

421323 ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้น 1(1-0-2)  Clinical Practice in Endodontics 

 Basic Surgery  421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1  4(0-12-0) 

421324 ศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 1 1(1-0-2)  Clinical Practice in Prosthodontics I 

 Oral Surgery I  421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2) 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล   1(1-0-2)  Endodontics II  

 Pain and anxiety Control  421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 2(2-0-4)  Orthodontics II  

 ทางทันตกรรม  421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

 Dental Materials and Instrument  Clinical Practice in Orthodontics I 

421331 ฟันเทียมท้ังปาก 1 1(1-0-2) 421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2) 

 Complete Denture 1   Dental Practice in Primary School 

421332 ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 1 1(0-3-0) 421553 จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 

 Complete Denture Laboratory I  Ethics and Forensics Dentistry  

421333 วิทยาการโรคฟันผุ 2(2-0-4) 421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2) 

 Cariology   Dental Public Health System  

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 421555 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 1(1-0-2) 

 Operative Dentistry I   Pediatric Dentistry  I  

421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 421556 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 

 Operative Dentistry Laboratory I  Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

421336 ฟันเทียมท้ังปาก 2 1(1-0-2) 421557 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5) 

 Complete Denture II   English for Dentist I  

421337 ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 2 1(0-3-0) 421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2  1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory II  Orthodontic Laboratory II  

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 421559 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture I   Pediatric Dentistry II  

421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน 1(0-3-0) 421610 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 2 2(0-6-0) 

 ชนิดถอดได้ 1   Clinical Practice in Oral Surgery III 
 Removable Partial Denture Laboratory I    
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421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 1(1-0-2) 

 Family Dentistry I   Preprosthetic Surgery  

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ 1(1-0-2) 

 Clinical Practice in Preventive Dentistry  Geriatric Dentistry  

421352 ชีวสถิติพื้นฐาน 1(1-0-2) 421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม  1(0-3-0) 

 Basic Biostatistics   Clinical Practice in Dental Emergency  

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2)  Treatment  

 Oral Epidemiology  421614 การจัดการภาวะฉุกเฉิน 1(1-0-2)  

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2)  ทางการแพทย์  

 Orthodontics I   Management of Medical Emergency 

421410 ปริทันตวิทยา 3  2(2-0-4) 421615 ชีววทิยาช่องปาก 3 2(2-0-4) 

 Periodontology III   Oral Biology III  

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2 4(0-12-0) 

 Clinical Pratice in Periodontology I  Clinical Practice in Prosthodontics II 

421412 คลินิกทันตรังสี 1 1(0-3-0) 421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

 Clinical Practice in Oral Radiology I  Contemporary Operative Dentistry 

421413 ทันตรังสี 2 2(2-0-4) 421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 

 Oral Radiology II   Clinical Practice in Orthodontics II 

421414 ศัลยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซิ 1(1-0-2) 421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0) 

 โลเฟเซียล   Clinical Laboratory in Community Hospital 

 Oral and Maxillofacial Surgery  421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 1 2(0-6-0)  Clinical Practice in Family Dentistry 

 Clinical Practice in Oral Surgery I 421653 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 2(0-6-0) 

421416 ชีววทิยาช่องปาก 2 2(2-0-4)  Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

 Oral Biology II  421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม  1(1-0-2) 

421417 รอยโรคของเย่ือเมือกช่องปาก 1(1-0-2)  Dental Innovation  

 Pathological Lesions of Oral Muscosa 421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล 2(0-6-0) 

421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1(0-3-0)  Clinical Practice in Hospital  

 Clinical Practice in Oral Diagnosis I 421656 ภาษาอังกฤษส้าหรับ 3(2-2-5) 

421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(2-2-5)  ทันตแพทย์ 2  

 General Intermal Medicine   English for Dentist II  

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(1-0-2) 421657 ทันตกรรมครอบครัว 2 1(1-0-2) 

 Fixed Prosthodontics I   Family Dentistry II  

421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0) 421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

 Fixed Prosthodontics Laboratory I  Family Dentistry Serminar  

421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3) 

 Fixed Prosthodontics II   Research for Dentistry II  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี         จ านวน            6                                                                        หน่วยกิต          

             นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

                

แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 003136* พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสุขภาพ  3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

243211 เซลล์และชวีวิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

00xxxx* ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2) 

00xxxx* ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 00xxxx** ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 

รวม 22 หน่วยกิต 004xxx    กลุ่มวิชาพลานามัย                    1(0-2-1) 

หมายเหตุ   *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  รวม 21 หน่วยกิต 

*002126  ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Arts in Daily Life   **ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา        

*003133 วิถีไทย วิถีทัศน์           3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(3-0-6) 

 Thai  Way  and  Vision   Politics Economy and Society  
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6) 361356 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6) 363231 จุลกายวิภาคศาสตร์  3(2-3-6) 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 366213 พยาธิวทิยา  4(3-3-8) 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น  4(3-3-8) 421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ชอ่งปาก 3(2-3-4) 

367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2) 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและ  1(1-0-2) xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 ใบหน้า  รวม 22 หน่วยกิต 

421352 ชีวสถิติพื้นฐาน 1(1-0-2)    

243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป  2(2-0-4)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341366 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 341337 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 2 2(2-0-4) 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1 1(1-0-2) 421316 การยศาสตร์  1(1-0-2) 

421311 ปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2) 421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2 2(1-3-2) 

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 421318 ปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2) 

421313 พยาธิวทิยาช่องปาก 2(2-0-4) 421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 2(2-0-4) 421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น คลินิก   2(1-3-2) 

 ทางทันตกรรม  421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2) 

421331 ฟันเทียมท้ังปาก 1 1(1-0-2) 421322 ทันตรังสี 1 1(1-0-2) 

421332 ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 1 1(0-3-0) 421323 ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้น 1(1-0-2) 

421333 วิทยาการโรคฟันผุ  2(2-0-4) 421324 ศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 1 1(1-0-2) 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล   1(1-0-2) 

421314 ชีววทิยาช่องปาก 1 2(2-0-4) 421334 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 

421315 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก 1(0-3-0) 421336 ฟันเทียมท้ังปาก 2 1(1-0-2) 

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 421337 ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 2 1(0-3-0) 

รวม 20 หน่วยกิต 421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 

   421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได ้1 1(0-3-0) 

   421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2) 

                           421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2) 

  รวม 22   หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 

ตลอดปีการศึกษา 

421410 ปริทันตวิทยา 3  2(2-0-4) 421314 ชีววทิยาช่องปาก 1 2(2-0-4) 

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1(1-0-2) 

421412 คลินิกทันตรังสี 1  1(0-3-0) 421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 

421413 ทันตรังสี 2 2(2-0-4) 421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2) 

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(1-0-2) 421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิด 1(0-3-0) 

421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0)  ถอดได้ 2  

421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1(0-3-0) 

421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0) 421417 รอยโรคของเย่ือเมือกชอ่งปาก 1(1-0-2) 

421414 ศัลยศาสตร์ชอ่งปากและแม็กซโิล 1(1-0-2) 421418 คลินิกพิเคราะห์โรคชอ่งปาก 1 1(0-3-0) 

 เฟเซยีล  421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(2-2-5) 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 1 2(0-6-0) 421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม   2(0-6-0) 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2  2(2-0-4)  ครอบครัว  

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  2(0-6-0)    

421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)    

 รวม 33 หน่วยกิต  

      

      

  ชั้นปีท่ี 5   

  ตลอดปีการศึกษา   

421510 ทันตกรรมบดเคีย้ว 3 1(1-0-2) 421416 ชีววทิยาช่องปาก 2 2(2-0-4) 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว  1(0-3-0) 421451 วิจัยทางทันตกรรม 1 2(1-3-2) 

421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 

421513 คลินิกทันตรังสี 2 1(0-3-0) 421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก  2(2-0-4) 421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2) 

 กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า  421553 จรรยาบรรณและนิติทันต 1(1-0-2) 

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 2(0-6-0)  วิทยาศาสตร์  

 และแม็กซิโลเฟเซียล  421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2) 

421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 421555 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 1(1-0-2) 

421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 421559 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 1(1-0-2) 

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 421556 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1  4(0-12-0) 421557 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5) 

   421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 

   421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2) 

 รวม 36 หน่วยกิต      
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  ชั้นปีท่ี 6   

  ตลอดปีการศึกษา   

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่งปาก 2 2(0-6-0) 421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 1(1-0-2) 421653 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 2(0-6-0) 

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ  1(1-0-2) 421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย  1(1-0-2) 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม  1(0-3-0) 421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2) 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉิน  1(1-0-2) 421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล  2(0-6-0) 

 ทางการแพทย์    421656 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5) 

421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2  4(0-12-0) 421657 ทันตกรรมครอบครัว 2  1(1-0-2) 

421615 ชีววทิยาช่องปาก 3 2(2-0-4) 421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3) 

421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0)    

 รวม 34 หน่วยกิต    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

School of Information and Communication 

Technology 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณ ะเทค โน โลยี ส ารสน เทศแล ะการสื่ อสาร 

ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี  2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านัก วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่

สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชา วิศวกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี เปิดหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     1.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.2  สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร ์

     2.3  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

     3.1  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     3.2  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

     4.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 

 

5.  ระดับปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ 

  5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานสนับสนุนระบบงาน

ด้านคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ นักวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  นัก

ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

3. สาขาวิชาภูมิ สารสนเทศศาสตร์  นั ก เทคโนโลยีภู มิ

สารสนเทศ นักวิชาการแผนท่ีและภาพถ่าย นักวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม วิศวกรซอฟต์แวร์ 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักเขียน

โปรแกรม นักวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบ 

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบ

งานกราฟิก นักออกแบบงานมัลติมีเดีย นักผลิตงานอินเตอร์

แอคทีฟและออกแบบเกม นักผลิตงานแอนิเมชั่น 

สถานที่ตั้ง    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 054-466-6666 ต่อ 2319, 2330 

โทรสาร 0-5446-6718 

E-mail : www.ict@up.ac.th 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

               

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

  :  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

  :  B.B.A. (Business Computer)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ   006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        93                    หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      30 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Management   Principles of Marketing  

122232 การจัดการการผลิตและการ 3(2-2-5) 146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการ   ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  

 Production and Operations Management  Practical Reading and Writing 

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 สถิติธุรกิจ   เฉพาะ  

 Quantitative Analysis and Business Statistics  English for Specific Purposes  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า              63          หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                                51 หน่วยกิต 

221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ    3(2-2-5) 221433 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ 3(2-2-5) 

 Business Mathematics   Enterprise Architecture  

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 

 Fundamental Information Technology  ธุรกิจ 2  

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)  Project in Business Computer II 

 Introduction to Programming  221491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

221301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  Professional Training  

 Research Methodology  221492 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

221331 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5)  Co-operation Education  

 ระบบทางธุรกิจ  235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Business System Analysis and Design  Data Structures and Algorithms 

221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5) 235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 จัดการโดยคอมพิวเตอร์   เชิงวัตถุ  

 Computer Management Information System  Object-Oriented Concepts and Programming 

221334 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Business Intelligence   Database System   

221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(2-2-5) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Financial Information System   Computer Networks  

221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  1(0-2-1) 235034 ความม่ันคงในระบบ  3(2-3-6)  

 ธุรกิจ 1   คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  

 Project in Business Computer I   Security in Computer Systems and Networks 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

 โดยเลือกรายวิชาจากกลุ่มดังต่อไปนี้    

 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    

122446 การเป็นผูป้ระกอบการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 221303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Entrepreneurship   Computer Organization  

122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Strategic Management   และคอมพิวเตอร์  

221302 การวิจัยด้าเนินการ 3(2-2-5)  Human-Computer Interaction 

 Operations Research     
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 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    

221311 ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 221414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Electronic Business   ด้านงานบุคคล  

221412 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  Computer Applications in Personal 

 ด้านการเงินและการบัญชี   221415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computer Applications in Finance and   ด้านงานโรงแรม  

 Accounting  Computer Applications in Hotel 

221413 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 221416 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 ด้านการตลาด   ด้านการผลิต  

 Computer Applications in Marketing  Computer Applications in Production 

    

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    

221421 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) 235023 การเขยีนโปรแกรมบน 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology   อินเทอร์เน็ต  

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)  Internet Programming  

 ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development   Visual Programming  

      

 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   

221336 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(2-2-5) 222320 การจัดการโครงการด้าน 3(2-2-5) 

 โลจสิติกส์   ระบบสารสนเทศ  

 Information Technology and logistics  Information System Project Management 

221337 ระบบส้านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5)    

 Office Automation Systems     

221438 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง 3(2-2-5)    

 ธุรกิจ     

 Business Decision Support System    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน                       6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

http://www.cp.su.ac.th/~saowalak/doc/Solution_Word.pdf
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

    ทอ้งถ่ิน*  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 สถิติธุรกิจ  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 เชิงปฏิบัติ  235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5)  เชิงวัตถุ  

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

221301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

221331 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5) 122232 การจัดการการผลิตและการ 3(2-2-5) 

 ระบบทางธุรกิจ   ปฏิบัติการ  

221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5) 221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5) 

 จัดการโดยคอมพิวเตอร์  221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 

221334 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5)  ธุรกิจ 1  

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

221433 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2) 221491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

235034 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 221492 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 และเครือข่าย  รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  :  Bachelor of Science (Information Technology) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  :  B.Sc. (Information Technology) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  
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003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        93                       หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                      18 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
 English for Communication   Mathematics I  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
 เฉพาะ   Mathematics II  
 English for Specific Purposes  247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

222120 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(2-2-5)  Statistical Analysis  
 Introductory Information Systems    
      

 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        75 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       60 หน่วยกิต 

 ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  จ านวน                        11 หน่วยกิต 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 222410 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)   

 Information Technology Law   ร่วมสมัยในองค์กร  

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)  Application of Contemporary Information 

 Introduction to Business   System in Organization 
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222310 การจัดการองคก์รและระบบ 3(2-2-5)    

 สารสนเทศ     

 Organization Management and Information    

 Systems     

      

 ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จ านวน                      19 หน่วยกิต 

222220 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 235023 การเขยีนโปรแกรมบน 3(2-2-5) 

 Web Technology   อินเทอร์เน็ต  

222320 การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5)  Internet Programming  

 สารสนเทศ  235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Information System Project Management  Database System  

222420 หัวข้อปัจจุบันเก่ียวกับระบบ 1(0-2-1) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 สารสนเทศ   Computer Networks  

 Current Topics in Information Systems    

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3)    

 สารสนเทศ     

 Information Technology Project     

      

 ด้านเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 

 และคอมพิวเตอร์   Structure Programming  

 Human-Computer Interaction  235034 ความม่ันคงในระบบ 3(2-3-6) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

 Data Structures and Algorithms  Security in Computer Systems and  

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)  Networks  

 เชิงวัตถุ     

 Object-Oriented Concepts and Programming    

     

 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จ านวน                         9 หน่วยกิต 

222340 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 235033 การวิเคราะห์และออกแบบ 3(2-2-5) 

 Research Methodology   เชิงโครงสร้าง  

235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)    

 Basic Logic and Problem Solving    
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 ด้านประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

222450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 222451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 กลุ่มส่ือประสมและเว็บเทคโนโลยี    

222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม 3(2-2-5) 222331 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 

 Animation Technology and Game  XML and Web Services  

222322 การพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 222430 เว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce   Sematic Web  

222330 การพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5)    

 Multimedia Development      

      

 กลุ่มการเขียนโปรแกรม     

222332 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Java Programming   Visual Programming  

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)    

 ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่     

 Mobile Application Development    

      

 กลุ่มองค์กรและการพัฒนาระบบ    

222323 การสืบคน้สารสนเทศ 3(2-2-5) 221336 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Retrieval   และโลจิสติกส์  

222324 คลังขอ้มูล 3(2-2-5)  Information Technology and Logistics 

 Data Warehouse  235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)   

    Software Engineering  

     

 กลุ่มปัญญาประดิษฐ์     

225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการ 3(2-2-5) 235015 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

 ตัดสินใจ   Artificial Intelligence  

 Decision Support System Development 226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

222422 ระบบผูช้้านาญการ 3(2-2-5)  Natural Language Processing  

 Expert Systems     
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 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

235011 ตรรกะพื้นฐานและการ 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 แก้ปัญหา  222120 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 235021 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต  โครงสร้าง  

   241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 222220 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5)  และคอมพิวเตอร์  

235023 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

222310 การจัดการองคก์รและระบบ 3(2-2-5) 222320 การจัดการโครงการด้าน 3(2-2-5) 

 สารสนเทศ   ระบบสารสนเทศ  

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 222340 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 เชิงวัตถุ  235034 ความม่ันคงในระบบ 3(2-3-6) 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

 โครงสร้าง  2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

247221 สถิติวิเคราะห์      3(2-2-5) 2xxxxx วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

222410 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 222450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 ร่วมสมัยในองค์กร  222451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

222420 หัวข้อปัจจุบันเก่ียวกับระบบ 1(0-2-1) รวม 6 หน่วยกิต 

 สารสนเทศ     

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยี  3(0-6-3)    

 สารสนเทศ     

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

  :  Bachelor of Science (Geographic Information Science) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

  :  B.Sc. (Geographic Information Science) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  
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003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ   006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       94                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      21 หน่วยกิต 

      

 วิชาพื้นฐานด้านคณติศาสตร์และสถิติ  จ านวน                       9 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Mathematics I   Statistical Analysis  

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5)    
 Linear Algebra I     
      
 วิชาพื้นฐานด้านภาษา   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   English for Communication  

 Practical Reading and Writing     

      

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน                        6  หน่วยกิต 

225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Programming Methodology   Visual Programming  
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 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า       73 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       52 หน่วยกิต 

224111 การส้ารวจเบื้องต้น 3(2-3-6) 224332 การเขยีนโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Surveying   ส้าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

224112 การท้าแผนที่ 3(2-2-5)  Applied Programming for Geographic 

 Cartography   Information Systems 

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Physical Geography   Quantitative Methods in Geography 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 

 Human Geography   บนอินเทอร์เน็ต  

224211 ระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก 3(2-2-5)  Internet Based Geographic Information 

 ด้วยดาวเทียม   Systems 

 Global Navigation Satellite Systems 224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

224221 การรับรู้ระยะไกล  3(2-3-6)  ศาสตร์  

 Remote Sensing   Research in Geographic Information  

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)  Science 

 Geographic Information Systems 224491 สัมมนา 1(0-2-1) 

224232 การจัดการฐานขอ้มูลและ 3(2-2-5)  Seminar  

 ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  224492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Database and Geo-database Management  Independent Study  

224311 มาตรฐานแผนที่ 3(2-2-5) 224493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Map Standardization   Professional Training  

224321 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6) 224494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Photogrammetry   Co-operative Education  

224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ  3(2-2-5) หมายเหตุ  *ให้นิสิตเลือกเรียนพียง 1 รายวิชา 

 การจัดการเชิงพืน้ที่   

 Geoinformatics Application for Spatial    

 Management     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ    

224131 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 224351 การจ้าลองแบบปรากฏการณ์ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics Technology   เชิงพืน้ที่  

224312 การท้าแผนที่เสมือนจริง 3(2-2-5)  Spatial Simulation and Modeling 

 Virtual Cartography    
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224322 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล                3(2-2-5) 224432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Application in Remote Sensing   เชิงพืน้ที่  

224333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน  3(2-2-5)  Spatial Decision Support Systems 

 สุขภาพ  224451 แบบจ้าลองตัวแทนและ  3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems in Health  เซลลูลา  

   Agent-Based and Cellular Automata models 

    

 กลุ่มวิชาด้านภูมิศาสตร์กายภาพ    

224271 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)  224374  ชีวภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Geology   Biogeography  

224371 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 224471 สภาวะโลกร้อน  3(3-0-6) 

 Geomorphology   Global Warming  

224372 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5) 224472 พืน้ที่เปราะบางและเสี่ยงภัย 3(2-2-5) 

 Climatology   Spatial Vulnerability and Risk Hazard 

224373 ภูมิศาสตร์ดิน 3(2-2-5)    

 Soil Geography     

      

 กลุ่มวิชาด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์เมอืง   

224281 ภูมิศาสตร์เมือง 3(2-2-5) 224384 ภูมิศาสตร์การเคหะและ 3(3-0-6) 

 Urban Geography   อสังหาริมทรัพย์    

224381 ทฤษฎีท้าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)  Geography of Housing and Real Estate 

 Location Theory in Geography  224481 แนวความคดิทางภูมิศาสตร์  3(3-0-6) 

224382 ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)  Geographic Thoughts  

 Geography of Agriculture  224482 การวางผังเมืองและภาค 3(2-2-5) 

224383 ภูมิศาสตร์การทอ่งเที่ยว 3(2-2-5)  Urban and Regional Planning 

 Geography of Tourism     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 224111 การส้ารวจเบื้องต้น 3(2-3-6) 

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 224112 การท้าแผนที่ 3(2-2-5) 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต  3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 224232 การจัดการฐานขอ้มูลและฐาน 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 224221 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 

224211 ระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก 3(2-2-5) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 ด้วยดาวเทียม  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

224311 มาตรฐานแผนที่ 3(2-2-5) 224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

224321 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6)  เพื่อการจัดการเชิงพืน้ที่  

224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 224332 การเขยีนโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  ส้าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 อินเทอร์เน็ต  224492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 224493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต              

224491 สัมมนา   1(0-2-1) 224494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  :  Bachelor of Science (Computer Science) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  :  B.Sc. (Computer Science) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                       91                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน     

122140 ธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6) 241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

 Introduction to Business   Numerical Methods I  
146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ    Discrete Mathematics  
 Practical Reading and Writing  244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)  Introductory Physics  
 Mathematics I  247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Statistical Analysis  
 Mathematics II     
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 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     

222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม  3(2-2-5) 225495 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Animation Technology and Game  Co-Operative Education  

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Science  Basic Logic and Problem Solving 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี   3(2-2-5) 

 Computer Architecture   Data Structures and Algorithms 

225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1  3(2-2-5) 235014 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming I  Operating System 

225241 การออกแบบและวิเคราะห์  3(2-2-5) 235015 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 

 ขัน้ตอนวธิ ี    Artificial Intelligence  

 Design and Analysis of Algorithm 235021 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 

225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5)  โครงสร้าง  

 Programming language Concept  Structure Programming  

225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล  3(2-2-5) 

 Object Oriented Technology   Database System  

225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-2) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Computer Science Project I   Computer Networks  

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  2(0-4-2) 235033 การวิเคราะห์และออกแบบ 3(2-2-5)   

 Computer Science Project II   เชิงโครงสร้าง  

225493 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต  Structured Analysis and Design 

 Independent Study  235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

225494 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต    

 Professional Training   Software Engineering  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

  

 ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    

225313 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 3(2-2-5) 235023 การเขยีนโปรแกรมบน 3(2-2-5)   

 Object Oriented Programming II  อินเทอร์เน็ต  

225314 หัวข้อพิเศษทางการเขยีน  3(2-2-5)  Internet Programming  

 โปรแกรม 235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Special Topics in Programming   Visual Programming  
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235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)    

 ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่      

 Mobile Application Development    

      

 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    

222220 เว็บเทคโนโลยี  3(2-2-5)   225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการ 3(2-2-5) 

 Web Technology   ตัดสินใจ    

225342 ทฤษฎีการค้านวณ  3(3-0-6)  Decision Support System Development 

 Theory of Computation     

225443 คอมพิวเตอร์กราฟิก   3(2-2-5)    

 Computer Graphic     

      

 ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์, องค์การและระบบสารสนเทศ  

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  3(2-2-5) 228401 การจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 และคอมพิวเตอร์   สารสนเทศ  

 Human-Computer Interaction   Information Technology Management 

225361 ระบบฐานความรู้  3(3-0-6) 235034 ความม่ันคงในระบบ 3(2-2-5) 

 Knowledge Based System   คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

225496 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ  3(3-0-6)  Security in Computer Systems and  

 คอมพิวเตอร์   Networks  

 Special Topics in Computer Science    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 235021 การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 241112 คณิตศาสตร์ 2    3(2-2-5) 

   004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 225241 การออกแบบและวิเคราะห์  3(2-2-5) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6)  ขัน้ตอนวิธี    

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 235014 ระบบปฎิบัติการ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ        235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี   3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 

   วิชาการ English for academic Purposes 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 

235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 225391 โครงงานวิทยาการ 1(0-3-2) 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์ 1  

 โครงสร้าง  235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1   3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2(0-4-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม 3(2-2-5) 225493 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

235015 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 225494 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 225495 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

  :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

  :  B.Eng. (Computer Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      133 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 กลุ่มวิชาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        97                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Structure Programming   Physics I  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus I   Physics II  

241152 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Calculus II   Engineering Drawing  

241253 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Calculus III   Engineering Statistics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)    

 Principles of Chemistry     
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       58 หน่วยกิต 

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขยีน 2(1-2-3) 226391 โครงงานด้านวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 โปรแกรมเบื้องต้น   คอมพิวเตอร์ 1  

 Principles of Problem Solving and Basic  Computer Engineering Project I 

 Programming 226481 กฎหมายและจริยธรรมทาง 1(1-0-2) 

226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1 3(2-3-6)  คอมพิวเตอร์  

 Digital System Design I   Computer Laws and Ethics  

226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2 3(2-3-6) 226492 โครงงานด้านวิศวกรรม 2(0-6-3) 

 Digital System Design II   คอมพิวเตอร์ 2  

226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง 3(2-3-6)  Computer Engineering Project II 

 คอมพิวเตอร์  226493 การฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 

 Computer Electrical Circuit Analysis  Professional Training  

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6) 226494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Principles of Electronics   Co-Operative Education  

226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการ 4(3-3-8) 235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

 เช่ือมต่อ   Data Structures and Algorithms 

 Microprocessor and Interfacing  235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

226312 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5)  เชิงวัตถุ 

 ขัน้ตอนวิธี   Object-Oriented Concepts and Programming 

 Algorithm Analysis and Design  235014 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

226342 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)  Operating System  

 คอมพิวเตอร์  235015 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Organization  Artificial Intelligence  

226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

 ขอ้มูล   Database System  

 Computer and Data Communications 235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)  Software Engineering  

 Principles of Computer Networks    

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวน                        9          หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  

 กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์  

226313 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี  3(2-2-5) 226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 ซอฟต์แวร์   Natural Language Processing  

 Current Topics in Software Technologies    
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226462 เหมอืงข้อมูล  3(3-0-6) 235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Data Mining   ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

    Mobile Application Development 

      

 กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์    

226323 วงจรรวมดิจิทัล 3(2-2-5) 226344 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Digital Integrated Circuits   Introduction to Robotics  

226343 สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 3(2-2-5) 226345 หัวขอ้ปัจจุบันด้านระบบฮาร์ดแวร์  3(2-2-5) 

 Real-time Embedded System   Current Topics in Hardware Systems 

     

 กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูล   

226353 ระบบแบบกระจายและขนาน 3(3-0-6) 226455 ความม่ันคงอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) 

 Distributed and Parallel System  Internet Security 

226356 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบเครือข่าย  3(2-2-5)    

 Current Topics in Network Systems      

226454 เครือขา่ยบริเวณเฉพาะที่แบบ  3(2-2-5)    

 ไร้สาย     

 Wireless Local Area Networks     

      

 กลุ่มวิชาเลือกการประมวลผลข้อมูล    

226371 การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 226473 หลักการการประมวลผล 3(3-0-6) 

 Digital Image Processing    สื่อผสม 

226372 การประมวลผลเสียงพูด 3(2-2-5)  Principles of Multimedia Processing 

 Speech Processing    

226374 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี  3(2-2-5)    

 ขอ้มูล     

 Current Topics in Data Technologies    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขยีน 2(1-2-3) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 โปรแกรมเบื้องต้น  226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1 3(2-3-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 235021 การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง 3(2-3-6) 226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6) 

 คอมพิวเตอร์  226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการ 4(3-3-8) 

226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2 3(2-3-6)  เช่ือมต่อ  

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)  เชิงวัตถุ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษเชิง หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

วิชาการ (English for Academic)  
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

226312 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5) 226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 

 ขัน้ตอนวิธี  226391 โครงงานด้านวิศวกรรม 1(0-3-2) 

226342 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์ 1  

 คอมพิวเตอร์  235015 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3(2-2-5) 235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 ขอ้มูล  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

235014 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 2xxxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x) 

235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) รวม 16 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนวิชา 226xxx หรือ 235022  

รวม 21 หน่วยกิต เทา่นั้น   

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

226481 กฎหมายและจริยธรรมทาง 1(1-0-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 คอมพิวเตอร์  226493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต                  

226492 โครงงานด้านวิศวกรรม 2(0-6-3) 226494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์ 2  รวม 6 หน่วยกิต 

2xxxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x)    

2xxxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 12 หน่วยกิต    

หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนวิชา 226xxx หรือ 235022 เทา่นั้น    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

  :  Bachelor of Engineering (Software Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

  :  B.Eng. (Software Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       133 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

      

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   
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004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิและสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       97                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      30 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 

 Principle of Chemistry   Discrete Mathematics  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus |   Physics |   

241152 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics II  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Calculus III   Engineering Statistics  

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5)    

 Linear Algebra I     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า       67 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      55 หน่วยกิต 

225130 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 227322 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

 Computer Architecture   Software Project Management 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์1 1(0-3-2) 

 และคอมพิวเตอร์   Software Engineering Project I 

 Human-Computer Interaction  227417 การทวนสอบและตรวจสอบ 3(2-2-5) 

227111 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  ซอฟต์แวร์  

 Introduction to Software Engineering  Software Verification and Validation 

227212 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 227423 จริยธรรมและกฏหมาย 1(1-0-2) 

 Software Processes   ส้าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

227221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)  Ethic and Law for Software Engineering 

 Object-Oriented Software Engineering 227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์2 2(0-6-3) 

227231 หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  Software Engineering Project II 

 Principles of Object-Oriented Programming 235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

227313 ความต้องการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  Basic Logic and Problem Solving 

 Software Requirements 235012  โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี                                                         3(2-2-5) 

227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  Data Structures and Algorithms 

 Software Quality and Measurement 235014  ระบบปฏิบัติการ                                                                           3(2-2-5) 

227315 สถาปัตยกรรมและการ 3(2-2-5)  Operating System  

 ออกแบบซอฟต์แวร์  235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 

 Software Architecture and Design  Structure Programming  

227316 การสร้างและวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล                                                                   3(2-2-5) 

 ซอฟต์แวร์   Database System  

 Software Construction and Evolution    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        6             หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์    

227324 หัวข้อคัดสรรทางด้าน 3(2-2-5) 227352 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง 3(2-2-5) 

 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   องค์ประกอบ  

 Selected Topics in Software Engineering  Component-based Software Development 

227351 หัวข้อคัดสรรทางด้านความ 3(2-2-5)    

 ม่ันคงทางซอฟต์แวร์     

 Selected Topics in Software Security    
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 กลุ่มวิชาทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

227332 หัวข้อคัดสรรทางด้านการ 3(2-2-5) 235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 

 พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

 Selected Topics in Computer Programming   Mobile Application Development 

 Development     

      

 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    

222220 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 235015 ปัญญาประดิษฐ์                                                                           3(2-2-5) 

 Web Technology   Artificial Intelligence  

224131 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)    

 Geoinformatics Technology     

227341 หัวข้อคัดสรรทางด้านวีธีการ 3(2-2-5)    

 จัดการข้อมูล     

 Selected Topics in Data Management     

 Methodologies    

      

 ฝึกงานและสหกิจศึกษา   จ านวน                                6 หน่วยกิต 

227493 ฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 227494 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-Operative Education  

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 227111 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

235011 ตรรกะพืน้ฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 

227231 หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 227212 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 227221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 

00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   หมายเหตุ** ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 

   วิชาการ English for Academic Proposes 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 225130 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 และคอมพิวเตอร์  227315 สถาปัตยกรรมและการ 3(2-2-5) 

227313 ความต้องการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  ออกแบบซอฟต์แวร์  

227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 227316 การสร้างและวิวัฒนาการ 3(2-2-5) 

227322 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  ซอฟต์แวร์  

235031 ระบบฐานขอ้มูล                                                                   3(2-2-5) 227391 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5)  ซอฟต์แวร์ 1  

รวม 18 หน่วยกิต 235014 ระบบปฏิบัติการ                                                                           3(2-2-5) 

   264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

227417 การทวนสอบและตรวจสอบ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 ซอฟต์แวร์  227493 ฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

227423 จริยธรรมและกฏหมายส้าหรับ 1(1-0-2) 227494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  รวม 6 หน่วยกิต 

227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 2(0-6-3)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) 

  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and  

     Multimedia) 

 ช่ือย่อ :  ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) 

  :  B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   
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004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 การศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      25 หน่วยกิต 

128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 229221 แนวคิดการออกแบบงาน 3(2-2-5) 

 Principle of Marketing   มัลติมีเดีย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  Concepts of Multimedia Design 

 เฉพาะ  229323 การน้าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes   Multimedia Presentation  

229102 พืน้ฐานศิลปะส้าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 229324 การสร้างสรรคอ์ินเตอร์ 3(2-2-5) 

 และมัลติมีเดีย   แอคทฟีมัลติมีเดีย  

 Fundamental Art for Graphics and Multimedia  Interactive Multimedia Design 

229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 229391 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1-0-2) 

 Computer Graphics Design   กราฟิกและมัลติมีเดีย  

229113 ภาพประกอบดิจิทัล 3(1-4-4)  Graphics and Multimedia Professional Ethics 

 Digital Illustration     
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      54 หน่วยกิต 

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส้าหรับ 3(2-2-5) 

 Introduction to Programming   เว็บไซต์   

229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส้าหรับ 3(1-4-4)  Graphics and Multimedia for Website 

 กราฟิกและมัลติมีเดีย  229312 การสร้างโครงเร่ืองและ 3(2-2-5) 

 Fundamental Drawing for Graphics and   ออกแบบตัวละคร 

 Multimedia  Storyboarding and Character Design 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและ 3(3-0-6) 229321 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 

 มัลติมีเดีย    3D Animation 

 History of Graphics and Multimedia 229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ  3(2-2-5) 

229201 การถ่ายภาพส้าหรับกราฟิก 3(2-2-5)  Digital Video and Audio  

 และมัลติมีเดีย  229392 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Photography for Graphics and Multimedia  Research Methodology  

229211 การขึ้นรูป 3 มิติ 3(2-2-5) 229411 การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 3(2-2-5) 

 3D Modeling   Information Graphics Design  

229213 คอมพิวเตอร์กราฟิกส้าหรับ 3(2-2-5) 229492 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 สิ่งพิมพ์   กราฟิกและมัลติมีเดีย    

 Computer Graphics for Printing  Computer Graphics and Multimedia Project 

229214 การสร้างสรรค์การฟิกเพื่อ 3(2-2-5) 229493   การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 สิ่งแวดล้อม   Professional Training  

 Environmental Graphics Design 229494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

229222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 2D Animation     

229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน  3(2-2-5) หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Theory of Animation     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี ้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเทา่นั้น  

   

 กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทฟีและเกม    

229325 การสร้างสรรค์เกมเบื้องต้น 3(2-2-5) 235013 แนวคิดและการเขยีน 3(2-2-5) 

 Basic Game Production   โปรแกรมเชิงวัตถุ  

229326 โมช่ันกราฟิก 3(2-2-5)  Object-Oriented Concepts and Programming 

 Motion Graphics     

229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล  3(2-2-5)    

 คอนเทนต์     

 Interactive Digital Content     

      

 กลุ่มวิชาสื่อสร้างสรรค์     

229313 การสร้างสรรคอ์ัตลักษณ์แบรนด์  3(2-2-5) 229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Brand Identity Design   คอนเทนต์  

229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน  3(2-2-5)  Interactive Digital Content 

 Universal Graphics and Multimedia Design    

229315 ความคิดสร้างสรรคท์อ้งถ่ินกับ 3(2-2-5)    

 นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย    

 Creative Local Community Wisdom and     

 Innovation of Graphics and Multimedia Design    

      

 กลุ่มวิชาภาพเคล่ือนไหว     

229316 แอนิเมช่ันแบบดั้งเดิม  3(2-2-5) 229328 การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 3(2-2-5) 

 Traditional Animation   Digital Visual Effect  

229326 โมช่ันกราฟิก 3(2-2-5) 229413 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

 Motion Graphics   เบื้องต้น  

    Basic Film Production  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(2-2-5) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส้าหรับ 3(1-4-4) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

 กราฟิกและมัลติมีเดีย   005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและ 3(3-0-6)   229102 พืน้ฐานศิลปะส้าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 

 มัลติมีเดีย   และมัลติมีเดีย  

รวม 18 หน่วยกิต 229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

    กราฟิก  

   229113 ภาพประกอบดิจิทัล  3(1-4-4) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น   3(2-2-5) 128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

229221 แนวคิดการออกแบบงาน 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

 มัลติมีเดีย     วัตถุประสงค์เฉพาะ  

229201 การถ่ายภาพส้าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 229213   คอมพิวเตอร์กราฟิกส้าหรับ 3(2-2-5) 

 และมัลติมีเดีย   สิ่งพิมพ์   

229211 การขึ้นรูป 3 มิติ 3(2-2-5) 229214 การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อ 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  สิ่งแวดล้อม  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 229222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน  3(2-2-5) 

หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 18 หน่วยกิต 

 เชิงวิชาการ English for Academic Purposes    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

229312 การสร้างโครงเร่ืองและ 3(2-2-5) 229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส้าหรับ  3(2-2-5) 

 ออกแบบตัวละคร   เว็บไซต์  

229321 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 229323 การน้าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ 3(2-2-5) 229324 การสร้างสรรคอ์ินเตอร์ 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  แอคทฟีมัลติมีเดีย  

229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 229391 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1-0-2) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  กราฟิกและมัลติมีเดีย  

รวม 18 หน่วยกิต 229392 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

   229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   229xxx วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

229411 การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 3(2-2-5) 229493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต     

229492 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 229494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต     

 กราฟิกและมัลติมีเดีย  รวม 6 หน่วยกิต 

229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)   

รวม 12 หน่วยกิต    
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คณะนิติศาสตร์    

School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการ

บ ริห ารและการเปิ ดสอนหลั กสู ต รต่ าง  ๆ  เพื่ อ ให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้าน

การศึกษาของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชา

นิติศาสตร์เป็นคร้ังแรก โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  

ได้แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะ

เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถงึปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน

ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง

กฎห ม าย  รวม ทั้ ง จ ะต้ อ ง เป็ น นั ก นิ ติ ศ าส ต ร์ที่ มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน

อย่างมีคุณภาพ 

 

หลักสูตรคณะนิติศาสตร์    

1.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

     1.2  นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

     1.3  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที่สอบสวนคดี 

     1.6  อนุญาโตตุลาการ 

     1.7  ตุลาการศาลปกครอง 

     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

 

 

2.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิไทย 

     2.1  อัยการ 

     2.2  ผูพ้ิพากษา 

 

สถานที่ต้ัง       

คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350 

โทรสาร 0-5446-6719 

E-mail : law.up@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต  

  :  Bachelor of Laws  

 ช่ือย่อ  :  น.บ.  

  :  LL.B.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      142 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 กลุ่มวิชาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า      106  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      74 หน่วยกิต 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 Civil Law : General Principles   Administrative Law  

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

 Introduction to Public Law   Family Law  

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 

 Juristic Act and Contract Law   Partnership and Company Law 

100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 

 Property Law   Succession Law  

100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 

 Constitutional Law   Negotiable Instruments  

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 

 Obligation Law   Civil Procedure Law I  

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(3-0-6) 100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้   Criminal Procedure Law  

 Wrongful Act, Management of Affairs Without  100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 Mandate and Undue Enrichment Law  แผนกคดีเมือง  

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5)  Public International Law  

 Criminal Law : General Principles 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

    Civil Procedure Law II  

      



246 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 

 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 หลักประกัน   Evidence Law  

 Loan, Deposit and Security Transactions Law 100307 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

 Specific Contract I   Private International Law  

100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

 Criminal Law : Specific Offenses  Legal Profession  

100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ 2(2-0-4) 100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

 ระบบศาลไทย   Legal Philosophy  

 Constitution of Courts of Justice and Thai     

 Judicial System     

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4)    

 Specific Contract II     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        32 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

100310 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5) 100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4) 

 English for Lawyers I   Thai Legal History  

100311 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 2 3(2-2-5) 100411 ว่าความและศาลจ้าลอง 2(1-2-3) 

 English for Lawyers II   Advocacy and Moot Court  

100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 100412 ระเบยีบวิธวีิจัย  2(1-2-3) 

 Taxation Law   Research Methodology  

100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)    

 Labour Law     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        14 หน่วยกิต 

 นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชารวมกันก็ได้ ให้ครบ จ้านวน 14  

หน่วยกิต ดังต่อไปนี้     

     

 สาขาวิชากฎหมายมหาชน     

100420 กฎหมายอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 100425 สัมมนากฎหมายมหาชน 2(0-4-2) 

 และ ทรัพยากรธรรมชาติ   Seminar on  Public Law  

 Laws on the Conservation of Environment  100426 กฎหมายสิทธมินุษยชน 2(1-2-3) 

 and Natural Resources  Human Rights Law  

   100427 สิทธขิัน้พืน้ฐาน 2(2-0-4) 

    Basic Rights  
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100421 ศาลปกครองและวิธพีิจารณา 2(2-0-4) 100428 กฎหมายการปกครองส่วน 2(2-0-4) 

 คดีปกครอง   ทอ้งถ่ินอังกฤษ  

 Administrative Court and Procedure  English Local Government Law  

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง 2(2-0-4) 100429 กฎหมายที่ดิน 2(2-0-4) 

 ปกครอง   Land Law 

 Administrative Procedure Law  100430 กฎหมายภาษอีากรส่วนทอ้งถ่ิน 2(2-0-4) 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 2(2-0-4)  Local Taxation Law  

 เบื้องต้น     

 Fundamental of Public Economic Law    

100424 กฎหมายปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2(2-0-4)    

 Local Administrative Law     

      

 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ   

100440  กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟู 2(2-0-4) 100446 กฎหมายการลงทุน 2(2-0-4) 

 กิจการ    Investment Law  

 Bankruptcy and Reorganization Law 100447 การร่างสญัญาและการเจรา 2(1-2-3) 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด 2(2-0-4)  ต่อรอง  

 หลักทรัพย์   Contractual Drafting and Negotiation 

 Securities and Stock Exchange Law 100448 กฎหมายภาษอีากรระหว่าง 2(2-0-4) 

100442 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   2(2-0-4)  ประเทศ   

 Consumer Protection Law   International Taxation Law  

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2(0-4-2) 

 Industrial Law   Seminar on  Civil and Business Law 

100444 กฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ 2(2-0-4) 100450 กฎหมายประกันภัย 2(2-0-4) 

 Trade Competition Law   Insurance Law  

100445 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 2(2-0-4)    

 International Trade Law     

      

 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ    

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 100466 กฎหมายสนธสิัญญา 2(2-0-4) 

 International Organization Law   Law of Treaties  

100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 100467 กฎหมายระหว่างประเทศว่า 2(2-0-4) 

 International Environmental Law  ด้วยการทูตและกงสุล  

100462 กฎหมายระหว่างประเทศว่าดว้ยทะเล 2(2-0-4)  International Law of Diplomatic and 

 International Law of the Sea   Consular Relations  
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100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 2(0-4-2) 100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง  2(2-0-4) 

 Seminar on International Law   ประเทศ1  

100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี  2(2-0-4)  International Economic Law I 

 Maritime Law  100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง  2(2-0-4) 

100465 กฎหมายอากาศ 2(2-0-4)  ประเทศ 2  

 Air Law   International Economic Law II 

      

 สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม   

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวน 2(2-0-4) 100475 สิทธมินุษยชนกับกระบวนการ 2(2-0-4) 

 การยุติธรรมทางเลือกอื่น   ยุติธรรมทางอาญา  

 Alternative Dispute Resolution   Human Rights and Criminal Justice 

100471 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและ  2(2-0-4) 100476 สัมมนากฎหมายอาญา 2(0-4-2) 

 เยาวชน และวิธพีิจารณาคดีครอบครัว  Seminar on Criminal Law 

 Juvenile Justice and Family Procedure Law 100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ 2(0-4-2) 

100472 กฎหมายการแพทย์และนิติ 2(1-2-3)  Seminar on Procedure Law  

 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น  100478 การสืบสวนและสอบสวน 2(1-2-3) 

 Introduction to Medical Law and Forensic Science  Investigation and Interrogation 

100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(2-0-4) 

 Criminology and Penology   English Legal System  

100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 2(2-0-4)    

 Economic Crimes     

      

 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 100489 การบริหารจัดการและการใช้ 2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law   ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม 2(2-0-4)  Intellectual Property Management and 

 Telecommunication Law   Commercialization 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 100490 กฎหมายคุม้ครองภูมิปัญญา 2(1-2-3) 

 Information Technology Law   ทอ้งถ่ิน ศิลปะและการแสดงออกทาง 

100483 กฎหมายพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)  วัฒนธรรม  

 Electronic Commerce Law   Law on Traditional Knowledge, Arts and 

100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(2-0-4)  Cultural Expression Protection 

 กับอินเทอร์เน็ต  100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และ 2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law Related to the Internet    กฎหมายแผนภูมิวงจรรวม  

   Computer Law and Integrated Circuit Law 
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100485 กฎหมายสิทธบิัตรและการ 2(2-0-4) 100492 กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลและ 2(2-0-4) 

 คุม้ครองพันธุพ์ืช   ความลับทางการคา้  

 Patent Law and Plant Protection  Data Protection and Trade Secret Law 

100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิ 2(2-0-4) 100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สิน 2(0-4-2) 

 ขา้งเคยีง   ทางปัญญา  

 Copyright Law and Related Rights  Seminar on Intellectual Property Law 

100487 กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ 2(2-0-4) 100494 กฎหมายอาชญากรรม 2(2-0-4) 

 และการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์   คอมพิวเตอร์  

 Trademark Law and Geographical Indication   Cybercrime Law  

 Protection       

100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)    

 ระหว่างประเทศ       

 International Intellectual Property Law    

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) รวม 17 หน่วยกิต 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)  

รวม 19 หน่วยกิต  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(3-0-6) 100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้   และระบบศาลไทย  

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 หลักประกัน  100209 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6) 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลอืก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100307 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(3-0-6) 100311 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 2 3(2-2-5) 

 คดีเมือง  100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

100310 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5) 100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลอืก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4) 100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-2-3) 100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 100411 ว่าความและศาลจ้าลอง 2(1-2-3) 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์ 

School of Nursing 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วันที่  20  มิ ถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ ให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่

จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนช่ือ

เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพขึ้นอีก 1 ส านักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัช

กรรม โดยเปดิรับนิสิตรุน่แรก ในปกีารศึกษา 2546  

 ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 ส านักวิชา คอื ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์และส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการขอรับรอง

จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ขึ้นใหม่ต่อ สภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง

จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะ

เป็ น มห าวิ ท ย าลั ย ใน ก า กั บ ขอ ง รัฐ  ภ าย ใต้ ช่ื อ ว่ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกฐานะจากส านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 

   

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ      

  (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)   

2. พยาบาลวิชาชีพประจ าในโรงเรียน/ สถาน 

   ประกอบการอื่นๆ 

3. ประกอบอาชีพอิสระดา้นการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

4. อาจารย์พยาบาลประจ าสถาบันการศึกษา 

   พยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน 

หมายเหตุ: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาขาการพยาบาลหรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

สถานที่ต้ัง 

คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3257 

โทรสาร 0-5446-6713 

E-mail : nurse@up.ac.th 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑติ  

  :  Bachelor of Nursing Science  

 ช่ือย่อ :  พย.บ.  

  :  B.N.S.  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       143 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิและสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       107                     หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Pharmacology   Basic Anatomy  

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 English for Specific Purposes   Basic Biochemistry  

301100 ชีวสถิติและระบาดวิทยา 3(3-0-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

 Biostatistics and epidemiology   Pathology  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Cell and Molecular Biology   Basic Physiology  

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 368200 โภชนบ้าบัด 3(3-0-6) 

 Microbiology and Parasitology   Nutritional therapy  

      

 กลุ่มวิชาชพี   จ านวน                                77 หน่วยกิต 

301101 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 Health Promotion    Nursing for Pediatric II   

301102 การให้ความรู้ทางสุขภาพและ  2(1-2-3) 301332 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล  Nursing for Adults II  

 Health Education and Nursing Information 301333 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6) 

301103 การพยาบาลขา้มวัฒนธรรม 2(2-0-4)  Nursing for Adults III  

 Transcultural Nursing  301334 การพยาบาลผูสู้งอายุ 2(2-0-4) 

    Nursing for Older Adult  
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301104 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(2-0-4) 301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 

 พยาบาล 1   จิตเวช 2  

 Basic Concepts and Principles in Nursing I  Mental Health and Psychiatric  

301105 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 3(3-0-6)  Nursing II 

 พยาบาล 2  301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing II  Community Health Nursing I  

301106 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(0-4-2) 301353 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-8-4) 

 พยาบาล 3   ชุมชน 1  

 Basic Concepts and Principles in Nursing III  Practicum in Community Health Nursing I 

301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1 1(0-4-2) 301355 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

 Nursing Practicum  I   Primary Medical Care  

301211 การพยาบาลมารดาทารกและ 2(2-0-4) 301362 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 การผดุงครรภ์ 1   Introduction to Research in Nursing 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4 3(0-12-6) 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 1(0-4-2)  Nursing Practicum  IV  

 ทารกและการผดุงครรภ์ 1  301413 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing   และการผดุงครรภ์ 3  

 and Midwifery I   Maternal and Newborn Nursing and  

301221 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1  2(2-0-4)  Midwifery III  

 Nursing for Pediatric I    301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-8-4) 

301231 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4)  ทารกและการผดุงครรภ์ 3  

 Nursing for Adults I   Practicum in Maternal and Newborn  

301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4)  Nursing and Midwifery III  

 จติเวช 1  301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5 2(0-8-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing I  Nursing Practicum  V  

301161 กฎหมายและจริยศาสตร์ 2(2-0-4) 301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 

 ส้าหรับวิชาชีพพยาบาล   Community Health Nursing II  

 Laws and Ethics in Nursing Profession 301454 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-8-4) 

301308 ปฏิบัติการพยาบาล 2 3(0-12-6)  ชุมชน 2  

 Nursing Practicum II   Practicum in Community Health Nursing II 

301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3 3(0-12-6) 301456 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 1(0-4-2) 

 Nursing Practicum III   Practicum in Primary Medical Care 

301312 การพยาบาลมารดาทารกและ 3(2-2-5) 301463 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 การผดุงครรภ์  2   Nursing Administration  

 Maternal and Newborn Nursing and  301464 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Midwifery II   Seminar  
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301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-8-4) 301465 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 3(0-12-6) 

 ทารกและการผดุงครรภ์ 2   Professional Nursing Practice  

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing     

 and Midwifery II    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 301100 ชีวสถิติและระบาดวิทยา 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 301101 การสร้างเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 301105 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)  พยาบาล 2  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 301161 กฎหมายและจริยศาสตร์ส้าหรับ 2(2-0-4) 

301104 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(2-0-4)  วิชาชีพพยาบาล  

 พยาบาล 1  341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

004xxx วิชาศึกษาทั่วไป  1(0-2-1) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 (กลุ่มวิชาพลานามัย)     

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

    

 ภาคฤดูร้อน 

   301102 การให้ความรู้ทางสุขภาพและ  2(1-2-3) 

    เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ  

    พยาบาล  

   301103 การพยาบาลขา้มวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

   301106 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(0-4-2) 

    พยาบาล 3  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 

368200 โภชนบ้าบัด 3(3-0-6)  เฉพาะ  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 301211 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)  และการผดุงครรภ์ 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 301221 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4) 

xxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 

รวม 18 หน่วยกิต  จติเวช 1  

 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป* (เลือก) 3(x-x-x) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

   xxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 

 วิชาการ English for Academic Purposes 

    

    

   ภาคฤดูร้อน 

   301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1 1(0-4-2) 

   301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 1(0-4-2) 

    ทารกและการผดุงครรภ์ 1  

   301231 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4) 

   รวม 4 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

301308 ปฏิบัติการพยาบาล 2 3(0-12-6) 301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3 3(0-12-6) 

301312 การพยาบาลมารดาทารกและ 3(2-2-5) 301333 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6) 

 การผดุงครรภ์  2  301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-8-4) 301353 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-8-4) 

 ทารกและการผดุงครรภ์ 2   ชุมชน 1  

301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) รวม 11 หน่วยกิต 

301332 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4)    

301362 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3(2-2-5)    

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคฤดูร้อน 

   301334 การพยาบาลผูสู้งอายุ 2(2-0-4) 

   301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 

    จติเวช 2  

   301355 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4 3(0-12-6) 301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-8-4) 

301413 การพยาบาลมารดาทารกและ 2(2-0-4)  ทารกและการผดุงครรภ์ 3  

 การผดุงครรภ์ 3  301454 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-8-4) 

301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5 2(0-8-4)  ชุมชน 2  

301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 301456 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 1(0-4-2) 

301463 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 301464 สัมมนา 1(0-2-1) 

รวม 11 หน่วยกิต 301465 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 3(0-12-6) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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คณะแพทยศาสตร์ 

School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี

คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ

แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา

ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้

เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ

ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ

วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีมี คุณ ภาพ  ได้

มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี 

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์   

1.  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

2.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

3.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    4.1  สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ 

    4.2  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

    4.3  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

    4.4  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

 แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย 

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการท่ัวไป 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

 อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัยทางด้านการแพทย์  

แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา  ท่ีเปิดสอนหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรอืองค์กรอื่น 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 เป็นแพทย์ ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และ

สถาบัน/ส านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 1.  นักวิชาการสาธารณสุข, นักสง่เสรมิสุขภาพ 

 2.  นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิการแพทย์  

 เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาล

ของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/

ส านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมท้ังสามารถศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง นักวิจัยด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 1  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน 

     1.1   นักวิชาการสาธารณสุข, นักพัฒนาด้านสุขภาพ  

     เป็นต้น 

 2  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     2.1   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

           นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวิชาชีพ 

      นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น 

สถานที่ตั้ง 

คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8  

โทรสาร 0-5446-6698 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  

  :  Bachelor of Traditional Chinese Medicine  

 ชื่อย่อ :  พจ.บ.  

  :  B.CM  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        193 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ             21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ท้องถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่นอ้ยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่นอ้ยกว่า     157 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   จ านวน                      55 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 

 เฉพาะ   Laws and Ethics  

 English for Specific Purposes  328412 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  Research Methodology  

 Principles of Chemistry  341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)  Basic Pharmacology  

 Organic Chemistry  361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

243101  ชีววทิยา 1 4(3-3-8)  Microbiology and Parasitology 

 Biology I  361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)  Immunology 

 Medical Physics  363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

322103 จิตวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2)  Basic Anatomy 

 Medical Psychology    365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น  4(3-3-8) 

322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3)  Fundamental Medical Biochemistry 

 Introduction to Clinical Medicine I 366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

322215 อายุรกรรมทางการแพทย์แผน 3(3-0-6)  Pathology 

 ปัจจุบัน  367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8) 

 Internal Medicine   Physiology  

322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3)    

 Introduction to Clinical Medicine II    
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328211 แพทย์แผนจีนกับระบบ 2(2-0-4)    

 สุขภาพไทย     

 Chinese Medicine and Health System in    

 Thailand     

      

 กลุ่มวชิาชีพ   จ านวน                      72 หน่วยกิต 

328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 

 การแพทย์แผนจีน   แผนจีน  

 Classical Chinese for Traditional Chinese   Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

 Medicine study 328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4)  แผนจีน  

 Fundamental of Traditional Chinese Medicine I  Selected Classical Literature of Traditional  

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)  Chinese Medicine 

 Fundamental of Traditional Chinese Medicine I 328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8) 

328222 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 4(3-3-8)  Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

 แผนจีน  328423 อายุรกรรมแพทย์จนี 1 5(3-6-9) 

 Diagnosis of Traditional Chinese Medicine  Chinese Internal Medicine I  

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 328424 อายุรกรรมแพทย์จนี 2 5(3-6-9) 

 Acupuncture and Moxibustion I   Chinese Internal Medicine II  

328321 เภสัชวิทยาจีน 1 4(4-0-8) 328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4) 

 Chinese Pharmacology I   Ophthalmology of Traditional Chinese 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2 3(3-0-6)  Medicine 

 Chinese Pharmacology II  328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

328323 ต้ารับยาจีน 1 3(3-0-6)  แผนจีน  

 Chinese Medicine Formulary I   Ear Nose Throat Disease of Traditional 

328324 ต้ารับยาจีน 2 3(3-0-6)  Chinese Medicine 

 Chinese Medicine Formulary II  328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 4(2-4-6) 

328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3)  Gynecology Obstetrician of Traditional 

 Tuina I   Chinese Medicine 

328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Tuina II   Seminar     

328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

 Acupuncture and Moxibustion II  การแพทย์แผนจีน  

328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5)  External Medicine of Traditional Chinese 

 Acupuncture and Moxibustion III  Medicine 
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 ฝกึเวชปฏิบัติ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

328530 ฝึกงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝึกงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice I   Clinical Work Practice II  

 (จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง)    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีมหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      

 รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

142211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 142464 การฟังภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   Chinese Listening for Traditional Chinese  

142212 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5)  Medicine 

 Chinese for Communication IV  142465 การพูดภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

142213 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5)  Chinese Speaking for Traditional Chinese  

 Chinese Translation I   Medicine  

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 142466 การอา่นภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

 Clinical Medicine Chinese I   Chinese Reading for Traditional Chinese  

142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5)  Medicine  

 Clinical Medicine Chinese II     

     

 

หมายเหตุ * ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยด้าเนินการให้มีการ

เรียนการสอนภาษาจีนกลางและมีการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลางไม่ต้่ากว่า HSK ระดับ 4 ก่อน

เข้าศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจีนส่วนนิสิตท่ีจะส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องมี

ผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลาง HSK ได้ระดับ 5 
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แผนการศึกษา     

     

  ชั้นปีปรับพ้ืนฐาน   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 การพูดภาษาจีน 1   การพูดภาษาจีน 2  

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

 การเขียนภาษาจีน 1   การเขียนภาษาจีน 2  

142241 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 142303 ภาษิตส้านวนจีน 3(3-0-6) 

142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 142341 ไวยากรณ์จนี 2 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

  ชั้นปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  3(3-0-6) 

005172 การจัดการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003136* พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

xxxxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

รวม 20 หน่วยกิต 242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

   322103 จิตวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

    ชั้นปีท่ี 1  

    ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  

   142211 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

   142213 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

   328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

    การแพทย์แผนจีน  

   รวม 3(6) หน่วยกิต 
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  ชั้นปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142212 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3) 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4) 322215 อายุรกรรมทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)  แผนปัจจุบัน  

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น 4(3-3-8) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8) 328211 แพทย์แผนจีนกับระบบ 2(2-0-4) 

00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x)  สุขภาพไทย  

00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 328222 การตรวจวินิจฉัยทาง 4(3-3-8) 

รวม 21(3) หน่วยกิต  การแพทย์แผนจีน  

   341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ชั้นปีท่ี 2  

    ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  

   142464 การฟังภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142465 การพูดภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142466 การอ่านภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   รวม 0(9) หน่วยกิต 

      

      

  ชั้นปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 1423163 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5) 

322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 328323 ต้ารับยาจีน 1 3(3-0-6) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 328324 ต้ารับยาจีน 2 3(3-0-6) 

328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3) 

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1 4(4-0-8) 328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2 3(3-0-6) 328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20(3) หน่วยกิต รวม 19(3) หน่วยกิต 
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  ชั้นปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 328412 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 แผนจีน  328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4) 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 328426 โรค หู คอ จมูกทาง 2(2-0-4) 

 แผนจีน   การแพทย์แผนจีน  

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

328423 อายุรกรรมแพทย์จนี 1 5(3-6-9) 328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 4(2-4-6) 

328424 อายุรกรรมแพทย์จนี 2 5(3-6-9) 328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

รวม 21 หน่วยกิต  การแพทย์แผนจีน  

   xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

  ชั้นปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328530 ฝึกงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝึกงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

  :  Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine  

 ชื่อย่อ :  พทป.บ.  

  :  B.ATM.  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        148 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ             21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ท้องถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่นอ้ยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      112 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   จ านวน                       56 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 321335 เวชศาสตร์ท่ัวไป 2 4(3-2-7) 

 General and Organic Chemistry  General Medicine ll  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4) 

 Biology I   Principles of Medical Pharmacology 

244103 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 4(3-3-8) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

 Introductory Physics   ดูแลผู้ป่วยเบือ้งต้น 1  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)  First Aid and Essential Patient Care l 

 Biostatistics  341211 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3(2-2-5) 

321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค           3(2-2-5)  Medical Botany 

 Symptomatology and Diagnosis 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา  3(3-2-6) 

321233 การสืบค้นและการดูแลรักษาใน 2(2-0-4)  Microbiology and Parasitology 

 เวชศาสตร์ท่ัวไป  363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Investigations and Management in General   Basic Anatomy  

 Medicine  365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

321323 เภสัชเวท 3(2-2-5)  Basic Biochemistry  

 Pharmacognosy  366213 พยาธิวทิยา 3(3-2-6) 

321331 โภชนาการ 2(2-0-4)   Pathology  

 Nutrition  367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

321334 เวชศาสตร์ท่ัวไป 1 4(3-2-7)  Human Physiology  

 General Medicine I     
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 กลุ่มวชิาเอก   จ านวน                       56 หน่วยกิต 

321111 บทน้าทางการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)   321412 ระเบียบวิธีวิจัย                                                     3(2-2-5) 

  ประยุกต์      Research Methodology   

 Introduction to Applied Thai Traditional     

 Medicine     

      

 กลุ่มวชิาเภสัชกรรมแผนไทย     

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1       2(1-2-3) 321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3                                                  3(2-2-5) 

  Thai Traditional Pharmacy I     Thai Traditional  Pharmacy III   

321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2  2(1-2-3) 321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4  3(2-2-5) 

  Thai Traditional  Pharmacy II    Thai Traditional  Pharmacy IV  

      

 กลุ่มวชิาเวชกรรมแผนไทย     

321251 เวชกรรมแผนไทย 1                                                            2(2-0-4) 321353 เวชกรรมแผนไทย 3                                                           3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine I     Thai Traditional Medicine III   

321252 เวชกรรมแผนไทย 2                                                           2(2-0-4) 321354 เวชกรรมแผนไทย 4                                                            3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine II     Thai Traditional Medicine IV   

      

 กลุ่มวชิาหัตถเวชกรรมแผนไทย    

321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutic Massage I   Thai Traditional Therapeutic Massage III 

321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2  2(1-2-3) 321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage II  Thai Traditional Therapeutic Massage IV 

      

 กลุ่มวชิาการผดุงครรภ ์     

321371    การผดุงครรภ์                                                          2(2-0-4)    

  Midwifery      

      

 กลุ่มวชิาฝกึปฏิบัติ     

321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์                                                                  2(0-8-4) 321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย                               4(0-8-4) 

 Practice in Midwifery   Practice in Thai Traditional  Pharmacy 

321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) 321484     ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) 

 Practice in Thai Traditional Medicine  Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 
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 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

321493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6  หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย 

 รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      

      

แผนการศึกษา     

      

  ชั้นปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171  ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 ท้องถ่ิน*  005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 4(3-3-8) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 321111 บทน้าทางการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8)  ประยุกต์   

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(X-X-X) 365222 ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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  ชั้นปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321232 อาการวิทยาและการ 3(2-2-5) 

321251 เวชกรรมแผนไทย 1 2(2-0-4)  วินิจฉัยโรค  

321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321233 การสืบค้นและการดูแลรักษา 2(2-0-4) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(3-2-6)  ในเวชศาสตร์ท่ัวไป  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2 2(1-2-3) 

367200 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 321252 เวชกรรมแผนไทย 2 2(2-0-4) 

00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก * 3(x-x-x) 321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 2(1-2-3) 

00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

รวม 21 หน่วยกิต  ดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 English for  341211 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3(2-2-5) 

 Academic Purposes  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 366213 พยาธิวทิยา  3(3-2-6) 

   00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

  ชั้นปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321323 เภสัชเวท 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิติ                                                    3(2-2-5) 

321331 โภชนาการ 2(2-0-4) 321335 เวชศาสตร์ท่ัวไป 2  4(3-2-7) 

321334 เวชศาสตร์ท่ัวไป 1   4(3-2-7) 321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321354 เวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321353 เวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2(0-8-4) 

321371 การผดุงครรภ์ 2(2-0-4) 322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์  3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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  ชั้นปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321412       ระเบียบวิธีวจิัย  3(2-2-5) 321493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) รวม 6 หน่วยกิต 

321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย                               4(0-8-4) หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

321484     ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย         4(0-8-4)    

XXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

XXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  แพทยศาสตรบัณฑิต  

  :  Doctor of Medicine  

 ชื่อย่อ :  พ.บ.  

  :  M.D.  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       251 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        30 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้    

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 Thai language Skills   English for Academic Purposes 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Fundamental English     

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5)    

 Developmental English     

      

 กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(2-2-5) 

 ค้นคว้า   Music Appreciation  

 Information Science for Study and Research 002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(2-2-5) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Philosophy for Life     

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

 Language, Society and Culture     

      

 กลุ่มสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Politics Economy and Society 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 Thai and the World Community   Phayao studies 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Civilization and Indigenous Wisdom   
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 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาสหศาสตร์   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Human Behavior   Living Management  

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

      

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       215 หน่วยกิต 

 วชิาแกน   จ านวน                       87 หน่วยกิต 

 วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   จ านวน                       87 หน่วยกิต 

242106 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-7) 322303 หลักพยาธิวทิยาและนิติเวช 3(1-4-4) 

 General and Organic Chemistry  ศาสตร์  

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)  Principle of Pathology and Forensic Medicine  

 Medical Physics  322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติ 2(1-2-3) 

322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)  การทางการแพทย์    

 Professional Development l   Principle of Medical Laboratory Investigation 

322102 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3) 322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิต  3(1-4-4) 

 Professional Development ll   วิทยา ทางการแพทย์       

322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3)  Principle of  Medical Microbiology and 

 Introduction to Clinical Medicine  Parasitology  

322202 ชีววทิยาของเซลล์และเน้ือเย่ือ 2(1-2-3) 322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และ 2(1-2-3) 

 Cell Biology and Tissue   โรคติดเชือ้  

322203 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล 4(2-4-6)  Applied Immunology and Infectious Diseases 

 Biochemistry and Molecular Biology 322307 ความผิดปกติทางเมตาบอลิ 1(1-0-2) 

322204 บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์และ 2(1-2-3)  ซึมและโภชนาการ  

 สรีรวิทยา   Metabolic and Nutritional Diseases 

 Introduction to Anatomy and Physiology 322308 ระบบทางเดินอาหาร 2                   2(1-2-3) 

322205 ระบบประสาท 1 3(1-4-4)  Gastrointestinal System ll  

 Nervous System l  322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 

322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและ 3(1-4-4)  Introduction to Clinical Medicine ll 

 โครงกระดูก 1  322310 ระบบเลือด 2(1-2-3) 

 Skin and Musculoskeletal System l  Hematologic System  

322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) 322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3) 

 Endocrine System l   Cardiovascular System ll    

322208 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4) 322312 ระบบหายใจ 2 2(1-2-3) 

 Professional Development lll   Respiratory System ll  

322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4) 322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3) 

 Cardiovascular System l   Endocrine System ll    

322210 ระบบหายใจ 1 2(1-2-3) 322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและ 2(1-2-3) 

 Respiratory System l   โครงกระดูก 2    

322211 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 3(1-4-4)  Skin and Musculoskeletal System ll 

 Hematologic and Immune System    
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322212 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 322315 ระบบประสาท 2                             2(1-2-3) 

 Gastrointestinal System l   Nervous System ll  

322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 3(1-4-4) 322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 

 Urinary System l   Urinary System ll  

322214 ระบบสืบพันธ์ุ 1 3(1-4-4) 322317 ระบบสืบพันธ์ุ 2 2(1-2-3) 

 Reproductive System l   Reproductive System ll  

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 322508 ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพ  3(3-0-6)  

 Professional Development lV   แพทย์     

322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4)  English for the Medical Profession 

 Principles of Medical Pharmacology    

     

 วชิาเอก   จ านวน                      128 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบังคับ   จ านวน                      116 หน่วยกิต 

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด  4(4-0-8) 322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 6(1-10-7) 

 จนถึงวัยรุ่น 1            และผู้สูงอายุ 3  

 Health and Diseases of Newborn to Adolescence l  Health and Diseases of  Adult and Elderly lll 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 4(0-8-4) 322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6) 

 จนถึงวัยรุ่น 2            Health and Diseases of Women lll 

 Health and Diseases of Newborn to 322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3 6(1-10-7) 

 Adolescence ll   Perioperative Care lll  

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์  4(1-6-5) 322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 4(1-6-5) 

 ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1   Perioperative Care lV  

 Community, Family and  Occupational 322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช 4(2-4-6) 

 Medicines l   ศาสตร์ 1  

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ 4(4-0-8)  Emergency and Forensic Medicine l 

 ผู้สูงอายุ 1  322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรก 6(0-12-6) 

 Health and Diseases of Adult and Elderly l  เกิดจนถึงวัยรุ่น 4   

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ 4(0-8-4)  Health and Diseases of Newborn to  

 ผู้สูงอายุ 2   Adolescence lV  

 Health and Diseases of Adult and Elderly ll 322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ 4(0-8-4) 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4(4-0-8)  ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3 

 Health and Diseases of Women l  Community  Family and Occupational  

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4)  Medicines lll  

 Health and Diseases of Women ll    
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322408 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1 4(4-0-8) 322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 8(0-16-8) 

 Perioperative Care l   และผู้สูงอายุ 4   

322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2 4(0-8-4)  Health and Diseases of  Adult and  

 Perioperative Care ll   Elderly lV  

322410 จิตเวชศาสตร์ 4(2-4-6) 322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 

 Psychiatry   Health and Diseases of Women lV 

322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5) 322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5 8(0-16-8) 

 Basic Medical Research   Perioperative Care V  

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด  4(2-4-6) 322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6 2(0-4-2) 

 จนถึงวัยรุ่น 3                      Perioperative Care Vl  

 Health and Diseases of Newborn to 322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช 4(0-8-4) 

 Adolescence lll  ศาสตร์ 2  

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ 6(1-10-7)  Emergency and Forensic Medicine lI 

 ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2     

 Community, Family and Occupational    

 Medicines ll    

     

 วชิาเอกเลือก    จ านวนไม่นอ้ยกว่า        12 หน่วยกิต 

                ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียน กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี หรือ รายวิชาเลือกของ

คณะแพทยศาสตร์อื่น ท้ังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

322701 จิตเวชศาสตร์ท่ัวไป  3(0-6-3) 322712 วิสัญญีวทิยาท่ัวไป 3(0-6-3) 

 General Psychiatry   General Anesthesiology  

322702 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(0-6-3) 322713 พยาธิวทิยาประยุกต์ 3(0-6-3) 

 General Internal Medicine   Applied Pathology  

322703 ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 3(0-6-3) 322714 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(0-6-3) 

 General Surgery   พืน้ฐานและระบบสาธารณสุข 

322704 กุมารเวชศาสตร์ท่ัวไป 3(0-6-3)  Research in Basic Medical Science and  

 General Pediatrics   Health System  

322705 สูติศาสตร์ท่ัวไป 3(0-6-3) 322715 วิจัยครอบครัว 3(0-6-3) 

 General Obstetrics   Family Research  

322706 นรีเวชวิทยาท่ัวไป 3(0-6-3) 322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1 3(0-6-3) 

 General Gynecology   Family Practice 1  

322707 รังสีวนิิจฉัย 3(0-6-3) 322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2 3(0-6-3) 

 Diagnostic Radiology   Family Practice II  

322708 รังสีวทิยาท่ัวไป 3(0-6-3) 322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ 3(0-6-3) 

 General Radiology   Practice in Rehabilitation  
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322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ 3(0-6-3) 322719 ประวัติทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

 Orthopedics Trauma   History of Medicine  

322710 จักษุวิทยาท่ัวไป 3(0-6-3) 322720 การแพทย์ท่ีมีความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) 

 General Ophthalmology   Humanized Medicine  

322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาท่ัวไป 3(0-6-3)    

 General Otolaryngology     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีมหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 

 ค้นคว้า  006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 0041XX วิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 242106 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-7) 

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  2(2-0-4) 322102 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพ 2(1-2-3) 

322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)  แพทย์ 2  

รวม 19(16-6-35) หน่วยกิต รวม 18(12-13-30) หน่วยกิต 

       

     

หมายเหตุ Module 1 เรียนวิธีการเรียนรู้ (How to Learn) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนตามหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต และ Module 2 เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐานซ่ึงจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนชั้นปีท่ี 1 

จนถึงปีท่ี 2 

 

 

 

 

. 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001113  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1  2(1-2-3) 322208 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพ 3(1-4-4) 

Module 3 ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์  แพทย์ 3  

322202   ชีววทิยาของเซลล์และเน้ือเย่ือ 2(1-2-3) Module 5 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 2 

322203 ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล 4(2-4-6) 322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4) 

322204 บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์และ 2(1-2-3) 322210 ระบบหายใจ 1 2(1-2-3) 

 สรีรวิทยา  322211 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 3(1-4-4) 

Module 4 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 1 Module 6 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 3 

322205 ระบบประสาท 1 3(1-4-4) 322212 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 

322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและ 3(1-4-4) 322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 3(1-4-4) 

 โครงกระดูก 1  322214 ระบบสืบพันธ์ุ 1 3(1-4-4) 

322207   ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) รวม 22(X-X-X) หน่วยกิต 

รวม 21(10-22-31) หน่วยกิต    
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 

xxxxxx   วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) Module 9    ความผดิปกตขิองโครงร่างและหน้าที่ 3 

Module 7 ความผดิปกตขิองโครงร่างและหน้าที่ 1 322310 ระบบเลือด 2(1-2-3) 

322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4) 322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3) 

322303 หลักพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4) 322312 ระบบหายใจ 2 2(1-2-3) 

322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ 2(1-2-3) 322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3) 

 ทางการแพทย์  Module 10 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าท่ี 4 

Module 8 ความผดิปกตขิองโครงร่างและหน้าที่ 2 322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและ 2(1-2-3) 

322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(1-4-4)  โครงกระดูก 2  

 ทางการแพทย์  322315 ระบบประสาท 2 2(1-2-3) 

322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชือ้ 2(1-2-3) 322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 

322307 ความผิดปกติทางเมตตาบอลิ 1(1-0-2) 322317 ระบบสืบพันธ์ุ 2  2(1-2-3) 

 ซึมและโภชนาการ  รวม 18(9-18-27) หน่วยกิต 

322308 ระบบทางเดินอาหาร 2  2(1-2-3)    

รวม 22(x-x-x) หน่วยกิต    

     

     

ชั้นปีท่ี 4 

Module11   Clinical  Approach I  

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1 4(4-0-8) 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2  4(0-8-4) 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1 4(1-6-5) 

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(4-0-8) 

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 4(0-8-4) 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4(4-0-8) 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4) 

322408 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1  4(4-0-8) 

322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2  4(0-8-4) 

322410 จิตเวชศาสตร์    4(2-4-6) 

322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5) 

รวม 44(20-48-64) หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 5 

Module 12  Clinical Approach II  

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 4(2-4-6)   

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2 6(1-10-7) 

322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 6(1-10-7) 

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6) 

322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3  6(1-10-7) 

322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4  4(1-6-5) 

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1  4(2-4-6) 

322508 ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพแพทย์  3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 43(x-x-x) หน่วยกิต 

   

   

ชั้นปีท่ี 6 

Module 13 Clinical  Clerkship  

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4   6(0-12-6) 

322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3  4(0-8-4) 

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4  8(0-16-8) 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 

322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5  8(0-16-8) 

322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6  2(0-4-2) 

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2 4(0-8-4) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 44(x-x-x) หน่วยกิต 

 

 

 

 

 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 287 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)  

  :  Bachelor of Science (Health Promotion)  

 ชื่อย่อ :  วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

  :  B.Sc. (Health Promotion)  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ             21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ท้องถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่นอ้ยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   จ านวน                      61 หน่วยกิต 

 วชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน                      26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Mathematics I   Microbiology and Parasitology 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Basic Anatomy  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Biology I   Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Human Physiology  

      

 วชิาพ้ืนฐานเฉพาะดา้น   จ านวน                      35 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 325211 อาชีวอนามัยและความ 2(1-2-3) 

 เฉพาะ   ปลอดภัย  

 English for Specific Purposes       Occupational Health and Safety 
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247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 327361 การสร้างเสริมความเข้มแข็ง 3(2-2-5) 

 Biostatistics   ของชุมชน  

324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3)  Community Capacity Building 

 Prevention and Disease Control 327371 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม 2(1-2-3)  ปฐมภูมิ  

 สุขภาพ   System of Primary Health Promotion Services 

 Methods of Health Education and Health  327423 การจัดการเชิงกลยุทธ์การ  3(2-2-5) 

 Promotion   ส่งเสริมสุขภาพ  

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3)  Strategic Management in Health Promotion 

 Environmental Health  327451 คุณภาพชีวิตการท้างาน  2(1-2-3) 

324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(1-2-3)  Quality of Working Life  

 Ethics and Public Health Law  327484 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)  Research Methodology  

 Epidemiology     

324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5)    

 บูรณาการ     

 Filed Training Integration     

      

 วชิาเอก   จ านวน                      33 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบังคับ   จ านวน                      27 หน่วยกิต 

  327111 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3) 327383 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

 New Health Promotion   Health Promotion Innovation 

  327221 นโยบายและการวางแผนงาน 3(2-2-5) 327444 โภชนาการเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 

 ส่งเสริมสุขภาพ   สุขภาพ  

 Health Promotion Policy and Planning  Nutrition for Health Promotion 

  327331 การส่งเสริมสุขภาพ 1 3(2-2-5) 327473 พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็น 2(1-2-3) 

 Health Promotion I   ทีม  

  327332 การส่งเสริมสุขภาพ 2 3(2-2-5)  Group Dynamics and Teamwork 

 Health promotion II  327492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

  327372 การส่ือสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3)  Professional Training  

 สุขภาพ  327491 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

 Communication for Health Promotion  Independent Study  

327381 การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น   327493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Primary Medical care  Co-operative Education  

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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 วชิาเอกเลือก   จ านวนไม่นอ้ยกว่า         6 หน่วยกิต 

327322 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 327342 การส่งเสริมสุขภาพจิต  3(2-2-5) 

 Health System and Economics       Mental Health Promotion  

327341 การออกก้าลังกายเพื่อการ 3(2-2-5) 327343 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

 ส่งเสริมสุขภาพ    Developmental  Psychology  

 Exercises for Health Promotion     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่นอ้ยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 327111 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3) 

รวม 16 หน่วยกิต 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 327221 นโยบายและการวางแผนงาน 3(2-2-5) 

 เสริมสุขภาพ   ส่งเสริมสุขภาพ  

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

327331 การส่งเสริมสุขภาพ 1  3(2-2-5)  สาธารณสุข  

327361 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 3(2-2-5) 324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 ชุมชน   บูรณาการ  

327371 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูม ิ 2(1-2-3) 327332 การส่งเสริมสุขภาพ 2 3(2-2-5) 

327372 การส่ือสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 327383 นวัตกรรมการส่งเสริม 2(1-2-3) 

 สุขภาพ   สุขภาพ  

327381 การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น  2(1-2-3) 327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

327423 การจัดการเชิงกลยุทธ์การ 3(2-2-5) 327492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต  

 ส่งเสริมสุขภาพ  327493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  

327444 โภชนาการเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ 2(1-2-3) 327491 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต  

327451 คุณภาพชีวิตการท้างาน  2(1-2-3) รวม 6 หน่วยกิต 

327473 พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็นทีม 2(1-2-3) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

327484 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5)    

327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์)  

  :  Bachelor of Science (Emergency Medical Operation) 

 ชื่อย่อ :  วท.บ. (ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์)  

  :  B.Sc. (Emergency Medical Operation)  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      140 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่ม ดังนี ้     

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ท้องถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

     

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 กลุ่มวชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                     104                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน   จ านวน                      40 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 323246 พยาธิสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

 General and Organic Chemistry  Pathophysiology  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

 Biology I   Basic Pharmacology  

244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Microbiology and Parasitology 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Health Management  Basic Anatomy  

323142 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Epidemiology   Basic Biochemistry  

323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(3-0-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 การแพทย์   Human Physiology  

 Psychology of Emergency Medical Operation    
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323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5)    

 Principle of Health Care     

      

 กลุ่มวชิาเฉพาะ   จ านวน                      64 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 323325 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 

 เฉพาะ   Emergency Trauma Care II  

 English for Specific Purpose  323326 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ    2(1-4-4) 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 1(1-0-2)  Electrocardiography Monitoring 

 Medical Terminology  323332 การปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-4-6) 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  2(2-0-4)  การแพทย์  

 Emergency Medical System   Emergency Medical Operation 

323312 การซักประวัติ การตรวจ 2(1-4-4) 323333 กฎหมาย จริยธรรมและ  3(3-0-6) 

 ร่างกายและอาการวิทยา   นิติเวชศาสตร์  

 History Taking, Physical Examination and   Law, ethic and forensic Medicine 

 Symptomology 323334 การจัดการทางการแพทย์ใน  2(1-4-4) 

323313 เทคนิคหัตถการ 1   2(1-4-4)  สถานการณ์สาธารณภัย  

 Procedure I   Medical Management in Disaster             

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1 2(1-4-4) 323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 

 Life Support I   Research of Emergency Medicine 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1    3(2.-2-5) 323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 

 Emergency Medical Care I   Research of Emergency Medicine 

323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1   3(2-2-5) 323436 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Emergency Trauma Care I   Seminar  

323317 การยกและการเคล่ือนย้าย     2(1-4-4) 323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 หน่วยกิต 

 Lifting and Moving   การแพทย์ 1  

323321 เทคนิคหัตถการ 2 3(2-4-6)  Training of Emergency Medical Operation l 

 Procedure Technique II   323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2   2(1-4-4)  การแพทย์ 2  

 Life Support II   Training of Emergency Medical Operation II 

323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

 Emergency Medical Care II     การแพทย์ 3  

    Training of Emergency Medical Operation III 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา  

 *เฉพาะผู้ท่ีประสงค์จะเรียนสหกิจศึกษาเพิ่มเติมจาก 72 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 004XXX กลุ่มพลานามัย* 1(0-2-1) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

243101 ชีววทิยา 1  4(3-3-8) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 1(1-0-2) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  2(2-0-4) 

323142 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต  การแพทย์  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้้า 

      

      

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5)  เฉพาะ  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 323246 พยาธิสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก* 3(x-x-x) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 21 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(X-X-X) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 21 หน่วยกิต 

                เชิงวิชาการ English for Academic Proposes    
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ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323312 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 2(1-4-4) 323321 เทคนิคหัตถการ 2 3(2-4-6) 

 และอาการวิทยา  323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2   2(1-4-4) 

323313 เทคนิคหัตถการ 1   2(1-4-4) 323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1 2(1-4-4) 323325 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1    3(2-2-5) 323326 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ    2(1-4-4) 

323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1   3(2-2-5) 323334 การจัดการทางการแพทย์  2(1-4-4) 

323325 การยกและการเคล่ือนย้าย 2(1-4-4)  ในสถานการณ์สาธารณภัย  

323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  3(2-4-6) 323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ  3(3-0-6) รวม 16 หน่วยกิต 

 นิติเวชศาสตร์  หมายเหตุ  จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 390 ชั่วโมง 

รวม 20 หน่วยกิต    

หมายเหตุ  จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 360 ชั่วโมง    

      

    ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  

   323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 หน่วยกิต 

    การแพทย์ 1*  

   รวม 3 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ  จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง 

      

      

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

 การแพทย์ 2   การแพทย์ขั้นสูง  

รวม 9 หน่วยกิต 323436 สัมมนา* 1(0-2-1) 

หมายเหตุ  จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 540 ชั่วโมง รวม 10 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ  จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 570 ชั่วโมง 

              * จัดการเรียนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา 

2 สัปดาห์ สุดท้ายของภาคเรียน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Public Health)  

 ชื่อย่อ :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Public Health)  

    

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนหน่วยกติ           30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป วชิาบังคับ   จ านวนหน่วยกติ           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิากลุ่มดังนี้    

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วชิาบังคับเลือก จากรายวชิาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวน                         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     จ านวน                       94 หน่วยกิต 

 วชิาแกน   จ านวน                       71 หน่วยกิต 

 วชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์   จ านวน                       26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Mathematics I   Microbiology and Parasitology 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Basic Anatomy  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Biology I   Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Human Physiology  

      

 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิชาชีพ   จ านวน                       45 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes       Epidemiology  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  3(0-9-5) 

 Biostatistics   บูรณาการ  

324112 การสาธารณสุข  2(1-2-3)  Filed Training Integration  

 Public Health  324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3) 

324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3)  Public Health Administration  

 Prevention and Disease Control 324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

    Food Sanitation  
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324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง  2(1-2-3) 324435 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 เสริมสุขภาพ   Research Methodology  

 Methods of Health Education and Health  324491 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

 Promotion   Independent Study                    

324236 อนามัยชุมชน 1 2(1-2-3) 324492 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

 Community Health I   Professional Training  

324241 การจัดการสุขภาพ   2(1-2-3) 324493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Health Management   Co-operative Education  

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3) 325211 อาชีวอนามัยและความ 2(1-2-3) 

 Environmental Health   ปลอดภัย  

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3)  Occupational Health and Safety 

 Health Sociology    

324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(1-2-3)    

 Ethics and Public Health Law     

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3)    

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1     

 First Aid and Essential Patient Care I    

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

     

 หมวดวิชาเอก     จ านวนไม่นอ้ยกว่า        23 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบังคับ     จ านวนไม่นอ้ยกว่า        20 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกวิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึง   

 วชิาเอกบังคับกลุ่มวชิาอนามัยชมุชน    

324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) 324437 อนามัยชุมชน 2 3(2-2-5) 

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 2   Community Health II  

 First Aid and Essential Patient Care II 324438 สัมมนา 1(0-2-1) 

324324 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5)  Seminar  

 Family Health  341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3)  Basic Pharmacology  

 Health Economics  366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

324426 โภชนศาสตร์ 3(2-2-5)  Pathology   

 Nutrition     
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 วชิาเอกบังคับกลุ่มวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม    

324281 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 3(2-2-5) 324383 การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5) 

 Solid Waste and Sewage Management  Waste Water Treatment and Sludge Disposal 

324353 การจัดหาน้้าสะอาด 2(1-2-3) 324463 การประเมินผลกระทบทาง 3(2-2-5) 

 Water Supply   ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ   

324361 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 2(1-3-4)   Environmental and Health Impact  

 Water and Wastewater Analysis  Assessment  

324362 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและอาชวีอนามัย 3(2-2-5) 324457 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Environmental and Occupational Health   Seminar  

 Toxicology    

324371 การสุขาภบิาลสิง่แวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5)    

 Environmental Sanitation in Community    

      

 วชิาเอกเลือก    จ านวนไม่นอ้ยกว่า         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือกแขนงวิชาใดแขนงวิชาหน่ึง และต้องเป็นแขนงวิชาเดียวกับเอกบังคับ 

   

 วชิาเอกเลือกกลุ่มวชิาอนามัยชมุชน    

324325 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 321414 ธรรมานามัย การแพทย์เสริม 3(2-2-5) 

 Health Behavior Development   และการแพทย์ทางเลือก  

324327 อนามัยโรงเรียน 3(2-2-5)  Dhamanamai, Complementary and  

 School Health   Alternative Medicine  

324328 ทันตสุขภาพ 3(2-2-5) 321484 ปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 3(0-6-3) 

 Dental Health   Practice in Thai Traditional Therapeutic  

    Massage  

      

 วชิาเอกเลือกกลุ่มวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม    

324354 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ 3(3-0-6) 324484 การควบคุมมลพิษทางอากาศ  3(2-2-5) 

 น้าโรค   Air Pollution Control  

 Insects and Vectors Control  324485 ระบบการบริหารจัดการ 3(2-2-5) 

324382 การควบคุมเหตุร้าคาญ กล่ิน  3(2-2-5)  อนามัยส่ิงแวดล้อม  

 และเสียง   Environmental Health Administration System 

 Control for Nuisance Odor and Noise   

324384 การควบคุมมลพิษทางดิน 3(2-2-5)   

 Soil Pollution Control     
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนหน่วยกติ            6 หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย  

รับรอง ซ่ึงยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววทิยา 1  4(3-3-8) 324112 การสาธารณสุข  2(1-2-3) 

รวม 16 หน่วยกิต 004xxx กลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม  18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) กลุ่มวชิาอนามยัชุมชน  

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 

 เสริมสุขภาพ  324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 

324236 อนามัยชุมชน 1 2(1-2-3) 341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก* 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   กลุ่มวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  

   324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 

   324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 

   324281 การจัดการมูลฝอยและส่ิง 3(2-2-5) 

    ปฏิกูล  

   361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

   365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

   XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก* 3(x-x-x) 

   XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

  หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ 

                เชิงวิชาการ 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

กลุ่มวชิาอนามยัชุมชน  กลุ่มวชิาอนามยัชุมชน  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  324324 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3) 324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  3(0-9-5) 

324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3)  บูรณาการ  

 สาธารณสุข  324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) 324XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) รวม 17 หน่วยกิต 

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 2     

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)    

324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3) กลุ่มวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  

รวม 16 หน่วยกิต 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

   324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  3(0-9-5) 

    บูรณาการ      

กลุ่มวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 324353 การจัดหาน้้าสะอาด 2(1-2-3) 

 เฉพาะ  324361 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 2(1-3-4) 

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3) 324362 พิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและ  3(2-2-5) 

324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3)  อาชีวอนามัย  

 สาธารณสุข  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) รวม 18 หน่วยกิต 

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1     

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)    

324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3)    

324371 การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน 3(2-2-5)    

 ชุมชน     

รวม 17 หน่วยกิต    
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

กลุ่มวชิาอนามยัชุมชน  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3) 324491 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

324426 โภชนศาสตร์ 3(2-2-5) 324492 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

324435 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 324493 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

324437 อนามัยชุมชน 2 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

324438 สัมมนา 1(0-2-1)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    

      

กลุ่มวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม     

324383 การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5)    

324435 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5)    

324457 สัมมนา 1(0-2-1)    

324463 การประเมินผลกระทบทาง  3(2-2-5)    

 ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ     

324XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ชื่อปริญญา     

 ชื่อเต็ม :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

  :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 

 ชื่อย่อ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

   

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่นอ้ยกว่า       139 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่นอ้ยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกติ           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวชิาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวชิาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวชิาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวชิาต่อไปนี ้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวชิาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วชิาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้   

 กลุ่มวชิาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 ค้นคว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวชิาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่นอ้ยกว่า      103                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ     

 วชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์   จ านวน                      26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Mathematics I   Microbiology and Parasitology 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Basic Anatomy  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Biology I   Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Human Physiology  

      

 วชิาพ้ืนฐานทางดา้นสาธารณสุขศาสตร ์  จ านวน                      27 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 324311 สังคมวิทยาสุขภาพ  2(1-2-3) 

 เฉพาะ   Health Sociology  

 English for Specific Purposes  324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)  ดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1  

 Biostatistics   First Aid and Essential Patient Care I 

324221 การป้องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3) 324332 วิทยาการระบาด  3(2-2-5) 

 Prevention and Disease Control  Epidemiology  
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324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม  2(1-2-3) 324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 สุขภาพ          บูรณาการ  

 Methods of Health Education and Health   Field Training Integration  

 Promotion  324435 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

324241 การจัดการสุขภาพ  2(1-2-3)  Research Methodology  

 Health Management     

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3)    

 Environmental Health     

      

 กลุ่มวชิาเอก     

 วชิาเอกบังคับ   จ านวน                       50 หน่วยกิต 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัย และ 2(1-2-3) 

 Occupational Health and Safety  ส่ิงแวดล้อม  

325221 พืน้ฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์ 3(2-2-5)  Environmental and Occupational Toxicology 

 อุตสาหกรรม  325424 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ 3(2-2-5) 

 Basic Engineering of Industrial Hygiene  ฉุกเฉินจากสารเคมี  

325241 อาชีวเวชศาสตร์ 2(1-2-3)  Fire and Chemical Emergency Management 

 Occupational Medicine  325425 การระบายอากาศ 3(2-2-5) 

325242 โรคจากการประกอบอาชีพ 2(1-2-3)  Ventilation  

 Occupational Diseases  325433 การบริหารงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) 

325312 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  และความปลอดภัย  

 Industrial Hygiene   Occupational Health and Safety Management 

325313 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างใน 3(2-2-5) 325434 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย  2(1-2-3) 

 งานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis  Management System of Occupational 

325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และความ  3(2-2-5)  Health Safety and Environment 

 ปลอดภัย  325435 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Law of Occupational Health and   Seminar  

 Safety 325444 การยศาสตร์ 2(1-2-3) 

325322 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3)  Ergonomics  

 Process and Hazards  325451 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

325323 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5)  Professional Training  

 Safety Engineering  325452 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

325331 หลักความปลอดภัยในการท้างาน 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 Principle of Safety at work     

      



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 313 

 

325332 การประเมินความเส่ียงในงาน  2(1-2-3) 325453 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

 อาชีวอนามัย   Independent Study  

 Occupational Health Risk Assessment    

  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มพลานามัย  1(0-2-1) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 

 เสริมสุขภาพ  325221 พืน้ฐานวิศวกรรมทางสุข  3(2-2-5) 

324251 อนามัยส่ิงแวดล้อม  2(1-2-3)  ศาสตร์ อุตสาหกรรม  

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 325241 อาชีวเวชศาสตร์  2(1-2-3) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 325242 โรคจากการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

001xxx วิชาศึกษาท่ัวไป*  3(x-x-x) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

001xxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) XXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ    

เชิงวิชาการ     

     

     

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3)  บูรณาการ  

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) 325313 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(2-2-5) 

 ผู้ป่วยเบ้ืองต้น 1   ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และ  3(2-2-5) 

325312 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3(2-2-5)  ความ ปลอดภัย  

325322 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3) 325323 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5) 

325331 หลักความปลอดภัยในการ 3(2-2-5) 325332 การประเมินความเส่ียงในงาน  2(1-2-3) 

 ท้างาน   อาชีวอนามัย  

325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ 2(1-2-3) xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

 ส่ิงแวดล้อม  รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต    
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324435 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

325424 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ 3(2-2-5) 325451 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

 ฉุกเฉินจากสารเคมี  325452 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

325425 การระบายอากาศ 3(2-2-5) 325453 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

325433 การบริหารงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

 และความปลอดภัย     

325434 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย  2(1-2-3)    

 ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม     

325444 การยศาสตร์ 2(1-2-3)    

325435 สัมมนา 1(0-2-1)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)    

รวม 20 หน่วยกิต    
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คณะเภสัชศาสตร์ 

School of Pharmaceutical Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ิมเปดิการเรียน

การสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วยสาขาวิชาบริบาล

เภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการ

แยกการจัดการเรียนการสอนเป็นส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากับของรัฐ จงึเปลี่ยนช่ือเป็นคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งข้ึน

เพื่ อผลิตเภสัชกรให้ เพียงพอกับความต้องการของ

ประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน  

อันเป็นการเพิ่มบุคลากรให้แก่ภูมิภาค  ซ่ึงจะมีบทบาท

ส าคัญในการให้ความรู้ และการคุ้มครองด้านยาแก่

บุคลากร ทางการแพทย์ ผูป้ว่ย และประชาชนทั่วไป  

 

หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ 

1.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

1. เภสัชกรในโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 

   รัฐ/เอกชน 

2. ท างานในร้านยา หรือบริษัทเอกชน ในต าแหน่งเภสัชกร 

3. เภสัชกรนักวิจัย ท างานเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัย บริษัท 

  ยา หรือมหาวิทยาลัย 

4. เภสัชกรในงานคุ้มครองผูบ้ริโภค หรือกฎหมาย  

  ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ 

  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5. เภสัชกรประจ าบริษัทยา ปฏิบัติงานในฝ่ายขึ้นทะเบียน 

  ยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุมคุณภาพ/ 

  เภสัชกรควบคุมงานวิจัยในมนุษย์ และเภสัชกรฝ่าย 

  การตลาด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

1. นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการการผลิตและ

จัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 

2.  นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม 

3.  ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง จ าหน่ายและ

น าเขา้วัตถุดิบทางเคร่ืองส าอาง 

4.  นักวิจัยหรือนักวิชาการท างานเก่ียวกับความปลอดภัย

ของเคร่ืองส าอางในหน่วยงานของสถาบันต่างๆ 

5. นักการตลาดในธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานที่ต้ัง 

คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3169 

โทรสาร 0-5446-6690 

E-mail : upphar_drugstore@hotmail.com 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)  

  :  Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)  

 ช่อย่อ :  ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)  

  :  Pharm.D. (Pharm. Care)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      228 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        12 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                3(2-2-5) 

 Fundamental English   English for Academic Purposes 

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      192 หน่วยกิต 

 วิชาแกน                         จ านวน                      144 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 

 English for Communication   Medical Microbiology I  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

 Calculus I   Medical Microbiology II  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

 Principle of Chemistry   General Medical Parasitology  

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1 3(2-3-6) 

 Physical Chemistry  and Applications  Basic Medical Biochemistry I  

242141 เคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2 3(2-3-6) 

 Organic Chemistry   Basic Medical Biochemistry II 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1 3(2-3-6) 

 Cell and Molecular Biology   Medical Physiology I  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2  4(3-3-8) 

 Introductory Physics   Medical Physiology II  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)    

 Basic Anatomy     
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       95 หน่วยกิต 

341141 บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 1(1-0-2) 341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว   3(0-9-5) 

 Introduction to Pharmacy Profession  Family Practice Pharmacy  

341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Quality Control I   Laws in Pharmacy  

341221 บทน้าทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Introduction to Pharmaceutics   Basic Pharmacoepidemiology 

341222 เภสัชกรรม 1  3(2-3-6) 341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1(0-2-1) 

 Pharmaceutics I   Professional Ethics  

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8) 341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Pharmaceutical Quality Control II   และบทบาทเภสัชกร  

341302 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6)  Research Methodology and Biostatistics 

 Pharmaceutical Chemistry I   for Pharmaceutical Care  

341311 บทน้าสู่เภสัชเวท 2(1-3-4) 341451 เภสัชสนเทศ 3(2-3-6) 

 Introduction to Pharmacognosy   Pharmacoinformatics  

341312 เภสัชเวท 1 3(2-3-6) 341452 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1 5(4-2-9) 

 Pharmacognosy  I   Applied Pharmacotherapeutics I 

341321 เภสัชกรรม 2 4(3-3-8) 341453 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2  5(3-6-9) 

 Pharmaceutics  II   Applied Pharmacotherapeutics II 

341322 เภสัชกรรม 3  4(3-3-8) 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติ 3(2-2-5) 

 Pharmaceutics  III   ส้าหรับบริบาลเภสัชกรรม  

341331 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8)  Research Methodology and Biostatistics  

 Pharmacology I   for Pharmaceutical Care  

341332 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) 341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 2(1-3-4) 

 Pharmacology II   Professional Communication  

341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 3(3-0-6) 341542 เภสัชศาสตร์สังคมและ 2(2-0-4) 

 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  พฤติกรรม  

341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว 3(2-3-6)  Social and Behavioral Aspects in 

 Family Medicine Pharmacy   Pharmacy  

341401 เภสัชเคมี 2 3(3-0-6) 341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Chemistry  II   Basic Pharmacoeconomics  

341411 เภสัชเวท 2 3(2-3-6) 341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม     7 หน่วยกิต 

 Pharmacognosy  II   Pharmacy Training (จ้านวนช่ัวโมง                      

341421 เภสัชกรรม 4 3(2-3-6)  ฝกึงานไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 

 Pharmaceutics  IV     
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341431 การทบทวนขอ้มูลยาใหม่ 1(0-3-2) 341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5) 

 Current Drug Review   Research Project in Pharmaceutical 

    Sciences  

 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        48 หน่วยกิต 

 จ านวนช่ัวโมงรายวิชาปฏิบัติการ  จ านวนไม่น้อยกว่า      1600 ช่ัวโมง 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       38 หน่วยกิต 

341551 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3  5(3-6-9) 341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต 

 Applied Pharmacotherapeutics III   อายุรศาสตร์  

341552 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4 5(3-6-9)  Clerkship : Medicine  

 Applied Pharmacotherapeutics IV 341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศ   5 หน่วยกิต 

341553 บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5)  ทางยา  

 เภสัชกรรม  341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน        5 หน่วยกิต 

 Introduction to Clerkship   Clerkship : Community Pharmacy 

341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5หน่วยกิต 341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก  5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medication management system  Clerkship : Ambulatory  Care  

341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์      5 หน่วยกิต    

 Clerkship : Medicine     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         10 หน่วยกิต 

341601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ 5 หน่วยกิต 341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม       5 หน่วยกิต 

 ธรรมชาติและเคมียา   ขัน้สูง  

 Clerkship : Natural Products and Medicinal   Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care 

 Chemistry Research  341657 ปฏิบัติการด้านขอ้มูลยาใน          5 หน่วยกิต 

341611 ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 5 หน่วยกิค  บริษัทยา  

 Clerkship : Complementary and Alternative   Clerkship : Drug Information in  

 Medicine   Pharmaceutical Industry  

341621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หน่วยกิต 341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ 5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Extemporaneous Preparation  คลินิก  

341641 ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต  Clerkship : Clinical Pharmacokinetics 

 Clerkship : Research in Pharmacy Practice 341691 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต  Co-operative Education  

 ส้าหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม     

 Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group    

 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 004xxx พลานามัย 1(0-2-1) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 006141 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)  พืน้ฐาน  

341141 บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 1(1-0-2) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการน้าไป  4(3-3-8) 

รวม 21 หน่วยกิต  ประยุกต์    

   242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

 

 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 003134 อารยรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

341221 บทน้าทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 

365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1 3(2-3-6) 341222 เภสัชกรรม 1 3(2-3-6) 

367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1 3(2-3-6) 365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

รวม 17 หน่วยกิต 367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2 4(3-3-8) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4 (3-3-8) 341302 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6) 

341311 บทน้าสู่เภสัชเวท  2(1-3-4) 341312 เภสัชเวท 1  3(2-3-6) 

341321 เภสัชกรรม 2  4(3-3-8) 341322 เภสัชกรรม 3  4(3-3-8) 

341331 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8) 341332 เภสัชวิทยา 2   3(3-0-6) 

364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัช 3(3-0-6) 

364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ท่ัวไป 2(2-0-4)  จลนศาสตร์  

รวม 19 หน่วยกิต 341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว 3(2-3-6) 

   364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341401 เภสัชเคมี 2 3(3-0-6) 341431 การทบทวนขอ้มูลยาใหม่ 1(0-3-2) 

341411 เภสัชเวท 2 3(2-3-6) 341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 

341421 เภสัชกรรม 4 3(2-3-6) 341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1(0-2-1) 

341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-9-5) 341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์ 3(2-2-5) 

341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)  และบทบาทเภสัชกร  

341451 เภสัชสนเทศ 3(2-3-6) 341453 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2 5(3-6-9) 

341452 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1 5(4-2-9) 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติส้าหรับ 3(2-3-6) 

รวม 22 หน่วยกิต  บริบาลเภสัชกรรม  

   xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 341552 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4  5(3-6-9) 

341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 2(1-3-4) 341553 บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5) 

341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4)  เภสัชกรรม  

341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หน่วยกิต 

341551 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3  5(3-6-9)  (จ้านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 6 

341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หน่วยกิต 

341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ 5 หน่วยกิต 

341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา 5 หน่วยกิต 

341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 5 หน่วยกิต 

341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก 5 หน่วยกิต 

3416xx วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

รวม 35 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติการวิชาเอกไม่น้อยกว่า 1600 ช่ัวโมง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง)  

  :  Bachelor of Science (Cosmetic Science)  

 ช่อย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง)  

  :  B.Sc. (Cosmetic Science)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        12 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                3(2-2-5) 

 Fundamental English   English for Academic Purposes 

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                        41 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   จ านวน                       37 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 English for Communication   Introductory Physics  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Calculus I   Biostatistics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry   General Microbiology  

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Physical Chemistry and Applications  General Biochemistry  

242141 เคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry   Principle of Physiology  

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                         4 หน่วยกิต 

342210 วทิยาศาสตร์เครื่องส้าอาง 2(2-0-4) 342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4) 

 เบ้ืองต้น   Raw Materials in Cosmetics  

 Introduction to Cosmetic Science    
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 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        53 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

342220 กฎหมายและจริยธรรมทาง 2(2-0-4) 342325 การประเมินคุณภาพและ 3(2-3-6) 

 เคร่ืองส้าอาง   ความปลอดภัยของเคร่ืองส้าอาง 

 Laws and Ethics in Cosmetics   Quality and Safety Assessment of Cosmetics 

342221 การผลิตเคร่ืองส้าอางที่เป็นมิตร 2(2-0-4) 342326 สุคนธบ้าบัด 3(2-3-6) 

 กับสิ่งแวดล้อม   Aromatherapy  

 Good and Green Manufacturing in Cosmetics 342327 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส้าอาง 3(2-2-5) 

342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6)  Technology in Cosmetic Formulation 

 Skin Care Products  342328 สัมมนา 1(0-3-2) 

342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6)  Seminar  

 Hair Care Products  342329 โครงงาน 1 1(0-3-2) 

342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ในเคร่ืองส้าอาง 4(3-3-8)  Senior Project I  

 Natural Substances in Cosmetics 342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ือง 3(2-3-6) 

342322 การตลาดและการเป็น 3(2-2-5)  ส้าอาง 

 ผูป้ระกอบการของธุรกิจเคร่ืองส้าอาง  Cosmetic Products Development 

 Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic  342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

 Business   เคร่ืองส้าอาง  

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6)  Labeling and Packaging of Cosmetics 

 Color Cosmetic Products  342432 โครงงาน 2 1(0-3-2) 

342324 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(2-0-4)  Senior Project II  

 Research Methodology  342433 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

    Professional Training  

  342434 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

342340 สปาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 342441 อาหารเสริม 3(2-2-5) 

 Spa for Health   Dietary Supplements  

342341 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 3(2-2-5) 342343 สุขภาพและความงาม 3(2-3-6) 

 เคร่ืองส้าอาง   Health and Beauty  

 Biotechnology for Cosmetics     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  ทอ้งถ่ิน*  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

   242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

   หมายเหต* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก* 3(x-x-x) 00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 

367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4) 342220 กฎหมายและจริยธรรม 2(2-0-4) 

 เบื้องต้น   ทางเคร่ืองส้าอาง  

342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4) 342221 การผลิตเคร่ืองส้าอางที่เป็น 2(2-0-4) 

รวม 18 หน่วยกิต  มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6) 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 20 หน่วยกิต 

 เชิงวิชาการ English for Academic Purposes    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6) 342325 การประเมินคุณภาพและ  3(2-3-6) 

342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ใน 4(3-3-8)  ความปลอดภัยเคร่ืองส้าอาง  

 เคร่ืองส้าอาง  342326 สุคนธบ้าบัด  3(2-3-6) 

342322 การตลาดและการเป็น 3(2-2-5) 342327 เทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5) 

 ผูป้ระกอบการของธุรกิจเคร่ืองส้าอาง  เคร่ืองส้าอาง  

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6) 342328 สัมมนา 1(0-3-2) 

342324 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(2-0-4) 342329 โครงงาน 1 1(0-3-2) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)            xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 342433 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 เคร่ืองส้าอาง  342434 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

 เคร่ืองส้าอาง     

342432 โครงงาน 2 1(0-3-2)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)    

รวม 13 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

School of Political and Social Science 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นคณะน้อง

ใหม่ในปริมณฑลแห่งการแสวงหาความรู้และบนหนทาง

แห่งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา อันมีท่ีมาดังนี้ 

 ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เร่ิมเปิด

ด าเนินการการเรียนการสอนคร้ังแรกที่โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยเร่ิมสอนด้านวิทยาศาสตร์

แล ะด้ าน สั งค มศ าสต ร์  ต่ อ ม า  ใน ปี  พ .ศ . 2 542 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ย้ายที่

ท าการมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2545 สาขาวิชา

พัฒนาสังคมก็ได้ถือก าเนิดขึ้นภายใต้สังกัดส านักวิชา 

ศิลปศาสตร์ และให้หลังเพียง 1 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์      

ก็ได้แยกตัวออกมาพร้อมๆกับคณาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษา

ตรงกัน 

 นอกจากนั้ น  ในปี  พ .ศ . 2546 ยังได้ มีการเปิด

หลักสูตรพัฒนาสังคมโครงการพิเศษขึ้น อย่างไรก็ตาม

หลักสูตรนี้ก็ถูกปิดลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 แต่ด้าน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ยังมีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย

สาธารณะ) ทั้งแผน ก และแผน ข โดยได้ด าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเมื่อขึ้นปี 2555 

ได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษข้ึน

อีกด้วย 

 อนึ่ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติให้

เปลี่ ยน ช่ือจาก “มหาวิทยาลั ยน เรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” มาเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นั้น ต่อมาในวันที่ 

12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดชก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขึ้น จน

ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตาม

ราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่

มิใช่ส่วนราชการเต็มรูปแบบ และส านักวิชาศิลปศาสตร์ ก็

ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็นคณะศิลปศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน 

 นับจากวันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทดลองเพาะ

กล้าความรู้จนถึงวันนี้กว่า 18 ปี  และนับตั้ งแต่วันที่

สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้หัดบิน

ภายใต้อ้อมอกของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ป ี

ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์แข็งแรงพอและพร้อมแล้วที่จะ

โบยบินไปแสวงหาความรู้และหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่ง

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร์

ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้มีประกาศตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้ง

คณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     2.1  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ขา้ราชการ พนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ

แผน งานบุคลากร เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์อัตราก าลัง นักวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ เป็นต้น  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 เจา้หน้าท่ี ขา้ราชการ เจา้หน้าที่เอกชน นักพัฒนา

สังคม นักพัฒนาชุมชน ผูว้ิจัย บุคลากรทางการศึกษา 

อาจารย์ เป็นต้น 

สถานที่ต้ัง 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1405 

โทรสาร 0-5446-6708 

E-mail : spss@up.ac.th 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  รัฐศาสตรบัณฑิต 

  :  Bachelor of Political Science 

 ช่ือย่อ :  ร.บ. 

  :  B.Pol.Sc. 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 337 

 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       33 หน่วยกิต 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 147250 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Law   Introduction to Public Administration 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 147270 ความสัมพันธร์ะหว่าง  3(3-0-6) 

 Introduction to Economics   ประเทศเบ้ืองต้น  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6)  Introduction to International Relations 

 เฉพาะ  147310 ระเบยีบวิธวีิจัย          3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes   Research Methodology  

147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 147311 การเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science   Comparative Politics and Government 

147121 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(2-2-5) 161131 จติวิทยาสังคม  3(3-0-6) 

 เบื้องต้น    Social Psychology   

 Introduction to Sociology and Anthropology    

147200 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)    

 Political Philosophy     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       55 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

147130 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 147350 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government   สาธารณะ  

147220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 3(3-0-6)  Public Organization and Management 

 กฎหมายปกครอง  147370 ทฤษฎีความสัมพันธร์ะหว่าง  3(3-0-6) 

 Constitutional and Administrative Laws  ประเทศ  

147240 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6)  Theories of International Relations 

 Public Policy and Planning  147371 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง 3(3-0-6) 

147271 การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย 3(3-0-6)  ประเทศ     

 Contemporary International Politics  International Political Economy 

147330 การปกครองทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 147410 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Local Government   Seminar  

147331 การเมืองการปกครองของเอเชีย 3(3-0-6) 147450 การบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 ตะวันออกเฉียงใต้   Public Sector Administration  

 Politics and Government of Southeast Asia    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากจ้านวนทัง้สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 

วิชาการเมืองการปกครอง กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาและ

รัฐศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือนิสิตสามารถ

เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ วิชาการเมืองการปกครอง กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มวิชา

ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และนิสิตสามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน

เพิ่มได้โดยคละกับกลุ่มวิชาที่เหลือจ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามรายละเอียด ดังนี ้

      

 กลุ่มวิชาการเมอืงการปกครอง    

100002 กฎหมายอาญาส้าหรับนัก 3(3-0-6) 147322 การเมืองเร่ืองกลุ่มชาติพันธ์  3(2-2-5) 

 รัฐศาสตร์   Politics of Ethnicity  

 Criminal Law for Political Scientist 147323 ศาสนากับการเมือง  3(2-2-5) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส้าหรับ  3(3-0-6)  Religion and Politics    

 นักรัฐศาสตร์  147332 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

 Civil Law and Commercial Law for Political  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 Scientist   Local Government and Related Law 

147300 จริยธรรมและความเป็นธรรม  3(3-0-6) 147401 ภาวะผู้น้าและชนช้ันน้าทาง  3(3-0-6) 

 ทางสังคม   การเมือง  

 Ethics and Social Justice   Leadership and Political Elite  
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147301 ประวัติความคดิทางการเมือง 3(3-0-6) 147420 เพศกับการเมือง  3(3-0-6) 

 History of Political Thoughts   Gender and Politics    

147302 ความรุนแรงและสันติวิธี  3(2-2-5) 147430 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการ   3(3-0-6) 

 Violence and Nonviolence   ปกครอง   

147303 แนวคดิมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์  3(3-0-6)  Selected Topics in Politics and Government 

 Marxism and Post-Marxism  147431 เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุ่ม  3(3-0-6) 

147312 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  3(3-0-6)  แมน่้้าโขง  

 และการเลือกตั้ง   Political Economy of Great Mekong Sub- 

 Political Party Interest Group and Election  Region Countries    

147320 สิทธมินุษยชนในสังคมไทย  3(2-2-5)    

 Human Rights in Thai Society     

147321 การเมืองกับชีวิต  3(2-2-5)    

 Politics and Life       

      

 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์     

147340 การก้าหนดและการน้านโยบาย  3(2-2-5) 147357 จริยธรรมทางการบริหาร 3(3-0-6) 

 ไปปฏิบัติ   ภาครัฐ  

 Public Policy Formulation and Implementation  Ethics in Public Administration 

147341 การบริหารโครงการ  3(2-2-5) 147358 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 

 Project Management   Strategic Planning for Local Development 

147351 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทยีบ  3(2-2-5) 147440 นโยบายการผังเมืองและการ  3(3-0-6) 

 และการบริหารการพัฒนา   พัฒนาเมือง  

 Comparative Public Administration and   Urban Planning and Development Policies 

 Development Administration    147441 การวางแผนและการบริหาร 3(3-0-6) 

147352 พฤติกรรมองคก์ารสาธารณะ 3(3-0-6)  นโยบายสังคม   

 Public Organization Behavior   Social Policy Planning and Management 

147353 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 147452 การวางแผนและการบริหาร 3(2-2-5) 

 ภาครัฐ   เชิงกลยุทธ์   

 Human Resource Management in Public Sector  Strategic Planning and Management   

147354 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อ  3(2-2-5) 147453 เทคนิคและวิธีการปรับปรุง 3(2-2-5) 

 การพัฒนาภาครัฐ   การบริหารภาครัฐ  

 Management Information System for Public   Techniques and Methods for Administration  

 Sector Development  Improvement in Public Sector 
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147355 การตลาดภาครัฐ  3(2-2-5) 147454 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Public Marketing   ภาครัฐ  

147356 การบริหารการคลังและ 3(3-0-6)  Human Resource Development in Public Sector 

 กระบวนการงบประมาณ  147455 การบริหารจัดการทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

 Public Finance Administration and Budgetary  สมัยใหม ่  

 Process  Modern Local Management  

 กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

147372 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์  3(3-0-6) 147385 นโยบายต่างประเทศของ 3(2-2-5) 

 ระหว่างประเทศ   ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 History of International Relations    Foreign Policy of United States of America 

147373 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 147390 องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 International Law   International Organizations  

147374 ภูมิรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 147391 ปัญหาความม่ันคงของไทย  3(2-2-5) 

 Geo-Politics     Thai Security Problems  

147380 นโยบายต่างประเทศของไทย  3(3-0-6) 147392 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์  3(2-2-5) 

 Thai Foreign Policy   ระหว่างประเทศในปัจจุบัน  

147381 การวิเคราะห์นโยบาย ต่างประเทศ 3(3-0-6)  Contemporary Issues in International Relations   

 และกระบวนการก้าหนดนโยบายต่างประเทศ 147393 การเมืองโลกผา่นสื่อ  3(2-2-5) 

 Analysis of Foreign Policy and Process of   Global Politics through Media 

 Foreign Policy Making 147470 การทูตและการเจรจา 3(3-0-6) 

147382 นโยบายต่างประเทศของ  3(2-2-5)  ระหว่างประเทศ   

 ประเทศมหาอ้านาจ   Diplomacy and International Negotiation 

 Foreign Policy of Major Powers  147471 ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 3(3-0-6) 

147383 ความสัมพันธแ์ละนโยบาย  3(2-2-5)  ระหว่างประเทศ   

 ต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก  Strategic Studies and International Security 

 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  147490 สิทธมินุษยชนในระบบความ 3(2-2-5) 

 Affairs and Foreign Policy of East and   สัมพันธร์ะหว่างประเทศ  

 Southeast Asia  Human Rights in the International System 

147384 นโยบายต่างประเทศของ 3(2-2-5)    

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี    

 Foreign Policy of People’s Republic of China    

      

 กลุ่มวิชาภาษาและรัฐศาสตร์     

 ให้นิสิตเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง จ้านวน 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนในวิชาเอกเลือก การเมืองการ 

ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
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 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1     

 Chinese Listening and Speaking Development I   

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1  3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา  3(3-0-5) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3  3(2-2-5) 

 Japanese Studies   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2  3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2  3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  

      

 กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(2-2-5) 144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ   ฝกึอบรม  

 Effective information Receiving Skills  Conference and Trainning Setting skills 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(2-2-5) 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Language and Culture  

 Effective information Transferring Skills 144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)  Language for Mass Communication 

 Literary works and Society     

      

 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-3-6) 145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I   ฝร่ังเศส 1  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-3-5)  French Reading and Writing I 

 French II  145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2  

 French Listening and Speaking I  French Reading and Writing II 
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145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   English for Communication  

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  English for Discussion  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์       146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  สาธารณะ 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง    3(2-2-5)  Public Speaking and Presentation 

 Advance Reading and Writing     

      

 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวชา   

.147411 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 147413 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

147412 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

147121 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 เบื้องต้น  147130 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 161131 จติวิทยาสังคม  3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

147200 ปรัชญาการเมือง  3(3-0-6)  เฉพาะ  

147250 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 147271 การเมืองระหว่างประเทศร่วม 3(3-0-6) 

147270 ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6)  สมัย   

 เบื้องต้น  147330 การปกครองทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 147331 การเมืองการปกครองของ 3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

รวม 18 หน่วยกิต 147350 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) 

   00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

147240   นโยบายสาธารณะและการ 3(3-0-6) 147220     กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 3(3-0-6) 

 วางแผน    กฎหมายปกครอง  

147310 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 147371 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง  3(3-0-6) 

147311 การเมืองการปกครอง  3(3-0-6)  ประเทศ  

 เปรียบเทยีบ  xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

147370 ทฤษฎีความสัมพันธร์ะหว่าง 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

 ประเทศ   xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

147410 สัมมนา 1(0-2-1) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

147450 การบริหารงานภาครัฐ  3(3-0-6) 147411 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 147412 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 147413 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

  :  Bachelor of Arts (Social Development) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

  :  B.A. (Social Development) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       124 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       88 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 143398 ระเบยีบวิจัย 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Research Methodology  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Law   Introduction to Political Science 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 161131 จติวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics   Social Psychology  

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)    

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ           

 Practical Reading and Writing     
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 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       37 หน่วยกิต 

141101 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5) 141205 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน 3(2-2-5) 

 วิทยาและมานุษยวิทยา 1    ประชาคมอาเซียน  

 Sociological and Anthropological Theory and   Social Problems and Development in ASEAN 

 Methodology I 141301 การด้าเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 

141102 ระบบการบริหารงานทอ้งถ่ิน 3(2-2-5)  Social Development Operation 

 Local Administration System  141302 การวางแผน การจัดท้า และ 3(2-2-5) 

141103 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5)  การประเมินโครงการ  

 Globalization and Social Development  Planning Projecting and Evaluation Project 

141201 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5) 141303 สถิติกับการวิจัยทาง 3(2-2-5) 

 วิทยาและมานุษยวิทยา 2    สังคมศาสตร์  

 Sociological and Anthropological Theory and   Statistics and Social Sciences Research 

 Methodology II  141401 นโยบายเศรษฐกจิและสังคม 3(2-2-5) 

141202 ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  กับการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

 Population and Social Development  Economic and Social Policy and Local  

141203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  Development  

 Social Development Concept and Theory 141402 สัมมนา 1(0-2-1) 

141204 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 3(2-2-5)  Seminar  

 สังคมเบื้องต้น     

 Fundamental Social Work and Social Welfare       

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนดังต่อไปนี้     

 กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม   

141311 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 141411 การวางแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Public Policy Administration    Strategic Planning  

141312 ระบบราชการกับการก้าหนด 3(2-2-5) 141412 การวางแผนภาคและเมือง   3(2-2-5) 

 นโยบาย   City and Regional  Planning    

 Bureaucratic System and Policy Making    
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 กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์     

141321 ศาสนธรรมกับการพัฒนา 3(2-2-5) 161434 จติวิทยาการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

 คุณภาพชีวิต   Human Development Psychology 

 Religious Teachings and Quality of Life 141422 เทคนิคและกระบวนการ 3(2-2-5) 

141322 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา 3(2-2-5)  พัฒนามนุษย์  

 มนุษย์   Human Development Process and Technique 

 Human Development Concept and Theory     

    

 กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน     

141331 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 141431 ขา้มพรมแดนศึกษา 3(2-2-5) 

 Thai Traditional Knowledge and Social   Cross-Border Study  

 Development 141432 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(2-2-5) 

141332 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท 3(2-2-5)  Community Enterprise Management 

 Urban and Rural Development Study    

141333 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม     

 Technology and Social Development    

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการพัฒนาสังคม    

141341 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 3(2-2-5) 141442 การวางแผนและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Social Movements   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

141342 ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา 3(2-2-5)  Natural Resources and Environment  

 สังคม   Planning and Management 

 Geo-Informatics and Social Development    

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา จ านวน                        6 หน่วยกิต 

141451 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 141453 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

141452 การฝึกงาน *  6 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Professional Training     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

141101 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

 วิทยาและมานุษยวิทยา 1  003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 141102 ระบบการบริหารงานทอ้งถ่ิน 3(2-2-5) 

004xxx   กลุ่มวิชาพลานามัย  1(x-x-x) 141103  โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

141201 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 วิทยาและมานุษยวิทยา 2  141204 สังคมสงเคราะห์และ 3(2-2-5) 

141202 ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  สวัสดิการสังคมเบื้องต้น  

141203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา 3(2-2-5) 141205 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน 3(2-2-5) 

 สังคม   ประชาคมอาเซียน  

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ        เฉพาะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 161131 จติวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

141301 การด้าเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 141303 สถิติกับการวิจัยทาง 3(2-2-5) 

141302 การวางแผน การจัดท้า และ 3(2-2-5)  สังคมศาสตร์  

 การประเมินโครงการ  141xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

141398 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(3-0-6) 141xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

141xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 141xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

141401 นโยบายเศรษฐกจิและสังคมกับ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 การพัฒนาทอ้งถ่ิน  141451 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

141402 สัมมนา 1(0-2-1) 141452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

141xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 141453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

141xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

141xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

141xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม

ก่อตั้ งขึ้ น  เมื่ อ วันที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 

040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม

ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

    1.1  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

    1.2  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

  2.1  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  2.2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

  2.3  สาขาวิชาการตลาด 

  2.4  สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 

 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 นักประชาสัมพันธ,์ พิธีกร, ผูป้ระกาศ, นักขา่ว, 

เจา้หน้าท่ีสื่อสารองคก์ร, นักจัดรายการวิทยุ และอื่นๆ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม ่

 เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบข้อ มูล เว็บไซต์ , 

ผูส้ื่อข่าว, ผูป้ระกาศ,นักผลิตสื่อ และอื่นๆ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ

การธนาคาร 

 พนั ก งานธน าคาร,  นั ก วิ เค ราะห์ ก ารล งทุ น , 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ , นักการวางแผนการลงทุน , 

พนักงานกองทุนรวม, นักวิชาการทางการเงิน และอื่นๆ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นักธุรกิจ

นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด, นักวิเคราะห์ตลาด, นักวิจัย

ที่ปรึกษาทางการตลาด และอื่นๆ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 มัคคุเทศก,์ พนักงานจัดน าเที่ยว, พนักงานต้อนรับ  

พนักงานการตลาด, พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ และอื่นๆ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

 ด้านการท าบัญชี, การสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร, 

การภาษอีากร, การวางระบบบัญชี, ด้านการตรวจสอบ

ภายใน และอื่นๆ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 เศรษฐกร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, 

นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย, 

นักวิเคราะห์, นักสถิติ และอื่นๆ 

สถานที่ต้ัง 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000    

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1500,1508  

โทรสาร 0-5446-6692 

E-mail : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑติ (การประชาสัมพันธ์)     

  :  Bachelor of Communication Arts (Public Relations) 

 ช่ือย่อ :  นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)  

  :  B.Com.Arts (Public Relations)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       21 หน่วยกิต 

125100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น                       3(3-0-6) 127122 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Introduction to Communication Arts     มวลชน        

125101 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  Introduction to Mass Communication    

 Psychology for Communication 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

146272 การอ่านและเขยีนภาษา 3(2-2-5)  English for Communication  

 อังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์     

 Reading and Writing for Communication Arts      

      

 ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก 

 รายวิชาดังต่อไปนี้     

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 145102 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 2* 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   Elementary French II  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2* 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II   ทางธุรกิจ 1  

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5)  English for Business Communication I 

 Japanese Skills I  146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2* 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 2*  

 Japanese Skills II   English for Business Communication II 

145101 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 1 3(2-2-5) หมายเหตุ* นิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 1 ก่อนจงึ 

 Elementary French I  จะสามารถลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่ 2 ได้ 
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 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        64 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       58 หน่วยกิต 

100005 กฎหมายและจริยธรรม  3(2-2-5) 125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ  3(1-6-5) 

 สื่อมวลชน                    การประชาสัมพันธ ์      

 Laws and Ethics for Mass Communication  Broadcasting Production for Public Relations 

125110 การประชาสัมพันธเ์บื้องต้น                          3(2-2-5) 125311 การประเมินผลทางการ  3(2-2-5) 

 Introduction to Public Relations   ประชาสัมพันธ ์           

125210 การโฆษณาเบื้องต้น 3(2-2-5)  Evaluation for Public Relations 

 Introduction to Advertising  125312 การบริหารงานประชาสัมพันธ์                      3(2-2-5) 

125211 วาทนิเทศ 3(2-2-5)  Public Relations Management 

 Speech Communication  127121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5) 

125212 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ                        3(2-2-5)  Language for Communication 

 Persuasive Communication  125410 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 

125213 การเขยีนเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 3(2-2-5)  Intigrated Public Relations  

 Writing for Public Relations  125411 สัมมนา                       1(0-3-2) 

125214 การสื่อสารในองค์การ                                3(2-2-5)  Seminar  

 Organizational Communication  125412 การบริหารประเด็นและการ 3(2-2-5) 

125221 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  สื่อสารในภาวะวิกฤติ  

 Arts and Music  for  Communication  Issue and Crisis Communication Management 

125222 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน  3(2-2-5) 146273 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานด้าน  3(2-2-5) 

 ไหวเพื่อการสื่อสาร     นิเทศศาสตร์        

 Still and Motion Pictures for Communication  English for Communication Arts 

125310 ระเบยีบวิธวีิจัย                                        3(2-2-5) 146321 หลักการแปล 1   3(3-0-6) 

 Research Methodology   Principle of Translation 1  

125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ  3(1-6-5)    

 ประชาสัมพันธ ์              

 Multimedia Production for Public Relations    

      

 วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

125331 ภาพยนตร์ศึกษา                                      3(2-2-5) 125432 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                           3(2-2-5) 

 Film Study   Development Communication 

125332 การรายงานขา่ว 3(2-2-5) 125433 การสื่อสารการตลาดเชิง  3(2-2-5) 

 News Reporting   บูรณาการ                 

125333 การสื่อสารทางการเมือง                 3(2-2-5)  Integrated Marketing Communication 

 Political Communication     
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125431 เทคนิคการน้าเสนองาน  3(2-2-5)    

 ประชาสัมพันธ์    

 Presentation Technique for Public Relations    

      

 วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

125491 สหกิจศึกษา                                       6 หน่วยกิต 125493 การศึกษาอสิระ                                  6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

125492 การฝึกงาน                                       6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

0041xx กลุ่มพลานามัย 1(x-x-x)  ทอ้งถ่ิน*  

125100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

125101 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

127122 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 125110 การประชาสัมพันธเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 

 มวลชน  127121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

125210 การโฆษณาเบื้องต้น 3(2-2-5) 125212 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5) 

125211 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 125213 การเขยีนเพื่อการ 3(2-2-5) 

125221 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ประชาสัมพันธ์  

125222 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน 3(2-2-5) 125214 การสื่อสารในองค์การ 3(2-2-5) 

 ไหวเพื่อการสื่อสาร  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

146272 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

 เชิงนิเทศศาสตร์  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100005 กฎหมายและจริยธรรม 3(2-2-5) 125311 การประเมินผลทางการ 3(2-2-5) 

 สื่อมวลชน   ประชาสัมพันธ์  

125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ 3(1-6-5) 125312 การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 ประชาสัมพันธ์  125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ 3(1-6-5) 

125310 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  การประชาสัมพันธ์  

146273 ภาษาอังกฤษส้าหรับงาน 3(2-2-5) 125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

 นิเทศศาสตร์  xxxxxx  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาภาษา 3(x-x-x) 

xxxxxx กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาภาษา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 361 

 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

125410 การประชาสัมพันธเ์ชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 125491 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต   

125411 สัมมนา  1(0-3-2) 125492 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

125412 การบริหารประเด็นและการ 3(2-2-5) 125493 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

 สื่อสารในภาวะวิกฤติ  รวม 6 หน่วยกิต 

125xxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑติ (การส่ือสารส่ือใหม่)  

  :  Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)   

 ช่ือย่อ :  นศ.บ. (การส่ือสารส่ือใหม่)  

  :  B.Com.Arts (New Media Communication)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        93 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       21 หน่วยกิต 

125100 หลักนิเทศศาสตร์เบื้องต้น                       3(3-0-6) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Introduction to Communication Arts     English for Communication  

125101 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 Psychology for Communication  เฉพาะ  

127122 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร  3(3-0-6)  English for Specific Purposes  

 มวลชน           

 Introduction to Mass Communication       

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5)    

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ     

 Practical Reading and Writing    

     

 ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

145103 ภาษาฝร่ังเศส  1 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน้าเสนอใน 3(2-2-5) 

 French I   ที่สาธารณะ  

146112 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6)  Public Speaking and Presentation 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 

 Advance Reading and Writing     Japanese Skills I  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        66 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       57 หน่วยกิต 

100006 กฎหมายและจริยธรรมทางด้าน  3(2-2-5) 127312 พฤติกรรมผูใ้ช้สื่อใหม่ 2(1-2-3)       

 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  New Media User’s behavior  

 Laws and Ethics of Communiation and  127321 การเขยีนและการรายงาน 3(2-2-5) 

 Information Technology   ขา่วส้าหรับสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

127111 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                        3(3-0-6)  News Writing and Reporting for Electronic  

 Introduction to Information Sciences  Media  

127121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                   3(2-2-5) 127322 การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Language for Communication   Speech for Mass Communication 

127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ  3(2-2-5) 127323 การผลิตรายการโทรทัศน์   3(2-2-5) 

 สื่อสาร       Television Program Production 

 Digital Photography for Communication 127331 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5) 

127221 การเขยีนบทส้าหรับสื่อกระจาย 3(2-2-5)  เว็บไซต์  

 เสียง   Web Site Design and Development 

 Script Writing for Broadcasting Media 127332 การสร้างภาพและภาพเคลื่อน 3(2-2-5) 

127231 ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่     3(2-2-5)  ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1  

 Introduction to New Media   Three-Dimensional Modeling and  

127232 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  Animation for Communication I 

 กราฟิกส์เพื่อการสื่อสาร  127341 การบริหารองค์กรสื่อ 3(2-2-5) 

 Computer Graphics Design for Communication  Media Organization Management 

127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ                        3(2-2-5) 127431 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Audio-Visual Communication   Interactive Multimedia Production 

127234 การเขยีนบทส้าหรับงานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 127441 ระเบยีบวิธวีิจัย                                               3(2-2-5) 

 Script Writing for Multimedia   Research Metholodogy  

127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง 3(3-0-6) 127442 โครงงานทางด้านการสื่อสาร  1(0-3-2) 

 นิเทศศาสตร์   สื่อใหม่                        

 Information for Communication Art  New Media Communication Project 

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชา ดังนี้   

127222 ภาพยนตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 127333 การสร้างภาพและภาพเคลื่อน 3(2-2-5) 

 Introduction to Film   ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 2  

127223 การสร้างสรรค์เสียงและ 3(2-2-5)  Three-Dimensional Modeling and Animation 

 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร   for Communication II  

127241 สื่อภาคพลเมือง                3(2-2-5) 127334 การสร้างสรรคง์านตดัต่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Citizen Media   Digital Editing Creative  
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127242 สื่อทางเลือก 3(2-2-5) 127342 ช่องทางการสื่อสารแบรนด์  3(2-2-5) 

 Alternative Media   เชิงบูรณาการ           

127324 การผลิตรายการวิทยุกระจาย 3(2-2-5)  Integrated Brand Communication Channels 

 เสียง    

 Radio Program Production     

      

 วิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

127443 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 127445 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

127444 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา  

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0–2-1)  ทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 127111 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

125100 หลักนิเทศศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 127121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

125101 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 127122 ความรู้ทั่วไปทางการ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต  สื่อสารมวลชน  

   127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ  3(2-2-5) 

    สื่อสาร      

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

127221 การเขยีนบทส้าหรับสื่อกระจาย 3(2-2-5) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 เสียง  127231 ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่     3(2-2-5) 

127232 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 127234 การเขยีนบทส้าหรับงาน 3(2-2-5) 

 กราฟิกส์เพื่อการสื่อสาร   มัลติมีเดีย  

127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ 3(2-2-5) 127xxx วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ 3(x-x-x) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6)  สื่อสาร)  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง 3(3-0-6) 100006 กฎหมายและจริยธรรมด้าน 3(2-2-5) 

 นิเทศศาสตร์   การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

127321 การเขยีนและการรายงานขา่ว 3(2-2-5) 127312 พฤติกรรมผูใ้ช้สื่อใหม่ 2(1-2-3) 

 ส้าหรับสื่ออเิล็กทรอนิกส์  127323 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 

127322 การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 127332 การสร้างภาพและภาพเคลื่อน 3(2-2-5) 

127331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)  ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1  

127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 127341 การบริหารองค์กรสื่อ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (กลุ่มวิชา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี                                                 3(x-x-x) 

 ภาษา)  รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

127441 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

127431 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) 127443 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

127442 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 1(0-3-2) 127444 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต   

127xxx วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ 3(x-x-x) 127445 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

 สื่อสาร)  รวม 6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5)    

 เฉพาะ     

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)  

  :  Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  

  :  B.B.A. (Finance and Banking)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  
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003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(2-2-5) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principle of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       67 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

121101 หลักการเงินเบื้องต้น  3(2-2-5) 121306 การจัดการสินเช่ือ 3(2-2-5) 

 Principle of Finance   Credit Management  

121102 การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 121307 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 

 Money and Banking    Research Methodology   

121201 หลักการจัดการการเงิน 3(2-2-5) 121401 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Financial Management  Seminar  

121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 121402 การวางแผนและการควบคุม 3(2-2-5) 

 พอเพียง   ทางการเงิน  

 Corporate Governance and Sufficiency   Financial Planning and Controlling 

 Economy 124201 การภาษอีากร 1 3(3-0-6) 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5)  Taxation I  

 Principles of Investment in Securities 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

121302 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1    

 และหลักการธุรกิจประกันภัย   English for Business Communication I 

 Risk Management and Principles of Insurance  146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Enterprise   ทางธุรกิจ 2    

121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5)  English for Business Communication II 

 Financial Analysis  247241 สถิติธุรกิจ   3(2-2-5) 

121304 การเงินระหว่างประเทศ  3(2-2-5)  Business Statistics  

 International Finance     

121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)    

 Personal Financial Planning     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

121321 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 121421 การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 3(2-2-5) 

 Investment Banking   Financial Strategic Management 

121322 การบริหารธนาคาร 3(2-2-5) 121422 ตลาดอนุพันธแ์ละตลาดตรา 3(2-2-5) 

 Bank Management   สารหนี ้  

121323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(2-2-5)  Derivative Market and Debt Market 

 และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์  121423 การลงทุนกองทุนรวม 3(2-2-5) 

 Security Analysis and Portfolio Management  Fund Investment  

121324 การบริหารและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 121424 การลงทุนในตราสารทุน 3(2-2-5) 

 โครงการ   Equity Investment  

 Project Management and Analysis    



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 373 

 

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

121431 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 121432 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education   Professional Training  

121433 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต    

 Independent Studies      

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

    

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

121101 หลักการเงินเบื้องต้น 3(2-2-5) 121102 การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 

122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 121201 หลักการจัดการการเงิน 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*  121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5)  พอเพียง  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)  และการปฎิบัติการ  

124201 การภาษอีากร 1  3(3-0-6) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ  

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5) 121306 การจัดการสินเช่ือ 3(2-2-5) 

121302 การบริหารความเสี่ยงและ 3(3-0-6) 121307 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 หลักการธุรกิจประกันภัย  146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 2  

121304 การเงินระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5) 121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

 ทางธุรกิจ 1  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121401 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

121402 การวางแผนและการควบคุม 3(2-2-5) 121431 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ทางการเงิน  1214032 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 121433 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)  

  :  Bachelor of Business Administration (Business Management) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)  

  :  B.B.A. (Business Management)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principles of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       67 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Introduction to Business   Human Resource Management 

122210  พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผูน้้า 3(3-0-6) 122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 

 Organizational Behavior and Leadership  และห่วงโซอุ่ปทาน  

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ 3(2-2-5)  Logistics and Supply Chain Management 

 การจัดการ  122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Information Use in Business for Management  Strategic Management  

122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5) 122431 การศึกษาความเป็นไปได้ 3(2-2-5) 

 เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   ในการด้าเนินธุรกิจ  

 Quantitative Analysis for Decision Making in   Feasibility Study in Business  

 Business  122432 สัมมนา 1(0-3-2) 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)  Seminar  

 Business Communication in Organization 122433  นวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)  และการจัดการความรู้  

 Total Quality Management   Business Innovation and Knowledge  

122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  Management  

 International Business  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 และการเป็นผู้ประกอบการ   English for Business Communication I 

 Small Business Management and Entrepreneurship 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

122333 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 2  

 Research Methodology   English for Business Communication II 

      

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้   

122211 การอบรมและพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5) 122336 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Training and Personnel Development  Change Management  

122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(2-2-5) 122421 การบริหารคลังสินค้า 3(2-2-5) 

 Industrial Relations   Warehouse Management  

122334 การจัดการส้านักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 122440 การจัดการธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 

 Modern Office Management   Service Business Management 

122335 การเจรจาต่อรอง 3(2-2-5)    

 และการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ    

 Negotiation and Conflict Management in Business    
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 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงาน  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา   

122450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 122452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

122451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

100004 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย   1(0-2-1) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ  

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122210 พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผูน้้า 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 

 การจัดการ   และการปฏิบัติการ  

122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ 3(2-2-5) 122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 การตัดสินใจทางธุรกิจ  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(3-0-6) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)  และการเป็นผู้ประกอบการ  

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 122333 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 122433 นวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 และห่วงโซอุ่ปทาน   และการจัดการความรู้  

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  ทางธุรกิจ 2  

รวม 18 หน่วยกิต 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 122450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

122431 การศึกษาความเป็นไปได้ใน 3(2-2-5) 122451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 การด้าเนินธุรกิจ  122452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

122432 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการตลาด 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

  :  Bachelor of Business Administration (Marketing) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การตลาด)  

  :  B.B.A. (Marketing)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principle of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        61 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Human Resource Management  Marketing Strategies  

128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 128421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 ส้าหรับการตลาด   Research Methodology  

 Ethics and Good Governance for Marketing 128423 การจัดการการตลาด 3(2-2-5) 

128221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5)  Marketing Management  

 Consumer Behavior  128424 สัมมนา 1(0-3-2) 

128222 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5)  Seminar  

 Marketing Decision Making  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 Product and Pricing Administration  English for Business Communication I 

128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Marketing Channel Administration  ทางธุรกิจ 2  

128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5)  English for Business Communication II 

 Promotion Administration  247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

128324 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)  Business Statistics  

 Digital Marketing     

128325 การตลาดบริการ 3(2-2-5)    

 Service Marketing     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้   

128311 การบริหารการขาย 3(2-2-5) 128422 การบริหารลูกคา้สัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Sales Administration   และการตลาดสัมพันธภาพ  

128326 การบริหารตราสินค้า 3(2-2-5)  Customer Experience Management and  

 Brand Administration   Relationship Marketing  

128327 การบริหารการคา้ปลีก 3(2-2-5) 128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(2-2-5) 

 Retailing Administration   และการบรรจุภัณฑ์  

128328 การตลาดการเกษตร 3(2-2-5)  New Product Development and Packaging 

 Agricultural Marketing  128426 การตลาดอิงการกุศล 3(2-2-5) 

    Cause Related Marketing  
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128329 ผูป้ระกอบการและการพัฒนา 3(2-2-5) 128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ   Green Marketing  

 Entrepreneurship and Business Development 128428 การตลาดระดับโลก 3(2-2-5) 

    Global Marketing  

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา   

128491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 128493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

128492 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

128121 จริยธรรมธุรกิจและ 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 ธรรมาภิบาลส้าหรับการตลาด  122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)  และการปฏิบัติการ  

128221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 122210 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 128222 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 128324 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 

128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5) 128325 การตลาดบริการ 3(2-2-5) 

128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5) 128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 3(2-2-5) 

128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  ทางธุรกิจ 2  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

128421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

128423 การจัดการการตลาด 3(2-2-5) 128491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

128424 สัมมนา 1(0-3-2) 128492 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 128493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  

  :  Bachelor of Business Administration (Tourism) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การท่องเที่ยว)  

  :  B.B.A. (Tourism)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        84 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 

 Business Law   สถิติธุรกิจ   

121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)  Quantitative Analysis and Business  

 Business Finance   Statistics  

122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Principles of Management   Financial Accounting  

122220 หลักการตลาด 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing   Introduction to Economics  

122232 การจัดการการผลิตและการ 3(2-2-5)    

 ปฏิบัติการ    

 Production and Operations Management    

      

 วิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะบังคับ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 ประกอบไปด้วย     

123221  อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ 3(2-2-5) 123331 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

 บริการ   Sustainable Tourism  

 Tourism and Hospitality Industry 123332 หลักและวิธกีารจัดน้าเที่ยว 3(1-4-4) 

    Procedure of Tour Operation 
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123222 จติวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4) 123431 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

 Psychology and Art of Services   Front Office Operations  

123231 การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 123432  หลักมัคคุเทศก์ 3(1-4-4) 

 Food and Beverage Management  Principles of Tour Guide  

123333 หลักการจัดการโรงแรม  3(3-0-6) 123433 การคดิเชิงบูรณาการและ 3(2-2-5) 

 Principles of Hotel Management  สัมมนาทางการทอ่งเที่ยว  

123321 กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  Integrated Thinking and Seminar in Tourism 

 การท่องเที่ยว     

 Strategic Management in Tourism Industry    

      

 วิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะเลือกบังคับ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

123241 แหล่งทรัพยากรการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 123342 อุตสาหกรรมการขนส่งกับ 3(2-2-5) 

 Tourist Destinations   การท่องเที่ยว  

123242 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี 3(2-2-5)  Transportation Industry and Tourism 

 และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการทอ่งเที่ยว 123343 นวัตกรรมทางการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

 Thai History Archaeology and Arts History for   เบื้องต้น  

 Tourism   Introduction to Innovative Tourism 

123341  หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)    

 Principles of Tourism Business Management    

      

 วิชาเฉพาะเลือก ภาษา   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะเลือกภาษาบังคับ   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)    

 English for Communication     

      

 วิชาเฉพาะเลือกภาษาเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 1    English for Hotel Business  

 English for Business Communications I 146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)  English for Tourism II  

 English for Tourism I     
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 กลุ่มวิชาภาษาจีน     

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142361 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   ทอ่งเที่ยว  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese for Tourist Business  

 Chinese for Communication II  142461 ภาษาจีนส้าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)    Chinese for Tour Guide  

 Chinese for Communication III     

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  

143384 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5)    

 Japanese Conversation I     

      

 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-3-5) 145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I   ฝร่ังเศส 1  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-3-5)  French Reading and Writing I 

 French II  145368 ภาษาฝร่ังเศสด้านอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  การท่องเที่ยวและการบริการ 1 

 French Listening and Speaking I  French  for Hospitality Management I 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ตามท่ีสาขาวิชาการทอ่งเที่ยวก้าหนดดังต่อไปนี ้หรือ 

รายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไป      

      

 กลุ่มการโรงแรม     

123453 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) 123454 การจัดการงานจัดเลีย้ง 3(2-2-5) 

 Housekeeping Management   Catering and Banquet Management 

      

 กลุ่มการจัดน าเที่ยว     

123351 นันทนาการเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(1-4-4) 123451 มรดกไทยและภูมิปัญญา 3(2-2-5) 

 Recreation for Traveling   ทอ้งถ่ินเพื่อการทอ่งเที่ยว  

    Thai Heritage and Local Wisdom for Tourism 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ     

123352 การจัดการธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) 123457 การจัดการการประชุม  3(2-2-5) 

 Aviation Business Management   นิทรรศการ และการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

123455 การตลาดบริการ 3(2-2-5)  MICE Management  

 Service  Marketing     

      

 กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว    

123353 การวางแผนพัฒนาทรัพยากร 3(2-2-5) 123456 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อ 3(2-2-5) 

 การท่องเที่ยว   การท่องเทยีว  

 Tourist Destination Development and Planning  Cultural Management for Tourism 

123354 การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 124252 การบัญชีส้าหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Community Based-Tourism Business Management  ทอ่งเที่ยว  

123452 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  Accounting for Tourism Business 

 Research Methodology      

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน                        6 หน่วยกิต 

123461 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 123463 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

123462 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิขา  
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0–2-1) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต 122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

   124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

123221 อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ 3(2-2-5) 123222 จติวิทยาและศิลปะในการ 3(1-4-4) 

 บริการ   บริการ  

121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 123231 การจัดการอาหารและ 3(2-2-5) 

122241 การคดิวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5)  เคร่ืองดื่ม  

 สถิติธุรกิจ  122220 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 122232 การจัดการการผลิตและการ 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  ปฏิบัติการ  

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

123331 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 123321 กลยุทธ์การจัดการใน 3(3-0-6) 

123333 หลักการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)  อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว  

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) 123332 หลักและวิธกีารจัดน้าเที่ยว 3(1-4-4) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับ  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

123431 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

123432 หลักการมัคคุเทศก์ 3(1-4-4) 123461 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

123433 การคดิเชิงบูรณาการและสัมมนา 3(2-2-5) 123462 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

 ทางการทอ่งเที่ยว  123463 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเฉพาะเลือกบังคับภาษา 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑติ  

  :  Bachelor of Accountancy  

 ช่ือย่อ :  บช.บ.  

  :  B.Acc.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนหน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดบนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        93 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         จ านวน                       42 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Business Law   Research Methodology  

121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 124401 การก้ากับดูแลกิจการและ 3(3-0-6) 

 Business Finance   จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี  

122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  Corporate Governance and Accounting  

 Principles of Management   Professional Ethics  

122220 หลักการตลาด 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing   Introduction to Economics  

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ  ทางธุรกิจ 1  

 Quantitative Analysis and Business Statistics  English for Business Communication I 

122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Strategic Management   ทางธุรกิจ 2  

124101 การบัญชีขัน้ต้น  3(2-2-5)  English for Business Communication II 

 Principles of Accounting  221130 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ 3(3-0-6) 

124201 การภาษอีากร 1 3(2-2-5)  สารสนเทศ  

 Taxation I   Principles of Information Systems  

      

 วิชาชีพบังคับ   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

124111 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 124314 การบัญชีขัน้สูง 2 3(2-2-5) 

 Cost Accounting   Advanced Accounting II  

124211 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(2-2-5) 124315 การตรวจสอบภายในและ 3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting I   การควบคุมภายใน  
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124212 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(2-2-5)  Internal Audit and Internal Control 

 Intermediate Accounting II  124411 รายงานการเงินและการ 3(2-2-5) 

124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)  วิเคราะห์  

 Managerial Accounting    Financial Reporting and Analysis 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(2-2-5) 124412 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Advanced Accounting I   Professional Training  

124312 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 124413 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Auditing   Independent Study   

124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 124414 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Accounting Information Systems  Co-operative Educations  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาชีพเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้  

 กลุ่มวิชาชพีเลือกสัมมนา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

124421 สัมมนา  3(0-6-3)    

 Seminar     

      

 กลุ่มวิชาชพีเลือกทางการบัญชี  จ านวน                       12 หน่วยกิต 

124331 การบัญชีเกษตรกรรม* 3(2-2-5) 124336 การตรวจสอบและควบคุม 3(2-2-5) 

 Agricultural Accounting    ระบบสารสนเทศ  

124332 การบัญชีโรงแรม* 3(2-2-5)  Information System Audit and Control 

 Hotel Accounting  124337 การวางระบบบัญชี  3(1-4-4) 

124333 การบัญชีธนาคาร* 3(2-2-5)  Accounting System Design         

 Bank Accounting  124338 การภาษอีากร 2 3(2-2-5) 

124334 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(2-2-5)  Taxation II  

 Public Sector Accounting     

124335 การวางแผนก้าไรและการควบคุม 3(2-2-5)    

 Profit Planning and Control     

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา จ้านวน 3 หน่วยกิต   

   

 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             
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แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6) 

221130 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 สารสนเทศ  005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 122130 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5) 124111 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1รายวิชา 

      

      

 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122220                                            หลักการตลาด 3(3-0-6) 121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

124211 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

124201 การภาษอีากร 1 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124212 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 124xxx วิชาชีพเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2  124314 การบัญชีขัน้สูง 2 3(2-2-5) 

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 124312 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 

 สถิติธุรกิจ  124xxx วิชาชีพเลือก  3(x-x-x) 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(2-2-5) 124xxx วิชาชีพเลือก  3(x-x-x) 

124315 การตรวจสอบภายในและการ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 ควบคุม  รวม 18 หน่วยกิต 

124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)    

124xxx วิชาชีพเลือก  3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

124401 การก้ากับดูแลกิจการและจริยธรรม  3(3-0-6) 124412 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 ทางวิชาชีพบัญชี  124413 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

124411 รายงานการเงินและการวิเคราะห์  3(2-2-5) 124414 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

124xxx วิชาชีพเลือก (วิชาสัมมนา) 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต     

  :  Bachelor of Economics 

 ช่ือย่อ :  ศ.บ.  

  :  B.Econ.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                       91 หน่วยกิต 

 วิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       27  

 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ                         จ านวน                        9 หน่วยกิต 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 124101 การบัญชีข้ันต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Business   Principles of Accounting  

10004 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)    

 Business Law     

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Mathematics 1   Business Statistics  

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ภาษาอังกฤษ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 1   ทางธุรกิจ 2  

 English for Business Communication 1  English for Business Communication 2 

     

 ภาษาอื่นๆ ให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง    

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 143381 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   Japanese Skills I  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 143383 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 2 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II   Japanese Skills II  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       58 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 126312 เศรษฐกจิไทย 3(2-2-5) 

 Microeconomics I   Thai Economy  

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 126313 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Macroeconomics I   Research Methodology  

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematical Economics   International Economics  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Microeconomics II   Public Finance  

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

 Macroeconomics II   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

126220 การพัฒนาเศรษฐกจิ 3(3-0-6)  Natural Resources and Environmental Economics 

 Economics Development  126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ 3(3-0-6)  Managerial Economics  

 ธนาคาร  126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

 Economics of Money and Banking  Agricultural Economics   

126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 126411 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Econometrics   Seminar  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง 3(3-0-6) 126471 เศรษฐศาสตร์แรงงานและ 3(3-0-6) 

 ประเทศ   ทรัพยากรมนุษย์  

 International Monetary Economics  Labor and Human Resources Economics 

126443 การคลังท้องถ่ิน  3(2-2-5) 126482 การวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5) 

 Local Finance   Project Analysis  

126451 การลงทุนและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 126492 การตลาดเกษตร  3(2-2-5) 

 หลักทรัพย์   Agricultural Marketing  

 Investment and Portfolio Analysis 126493 ธนกิจการเกษตร   3(2-2-5) 

126461 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว 3(2-2-5)  Agricultural Finance    
 Economics of Tourism     

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

126404 การฝกึงาน*                                                                            6 หน่วยกิต 126406 การศึกษาอสิระ*                                                                  6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

      



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 405 

 

126405 สหกิจศึกษา*                                                                           6 หน่วยกิต     

 Co-operative Education     

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100004 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1  

124101 การบัญชีขัน้ต้น  3(2-2-6) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2  3(3-0-6) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและ  3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x)  การธนาคาร  

รวม 18 หน่วยกิต 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ   3(x-x-x) 

   00xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 



406 | คู่มือนิสติระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 126312 เศรษฐกจิไทย  3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2  126313 ระเบยีบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

126340 การคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ  3(x-x-x) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร  3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

126411 สัมมนา   1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126404 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126405 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต   

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126406 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 

School of Science  

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  และในปีการศึกษา 2544 ไดป้รับ

โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 

มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอนออกเป็น  3 กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด

สอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็น

การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวัง

จะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวชิาชีพช้ันสูง   

 วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ  

ในวันที่  12 กรกฎาคม พ .ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับ

การจั ดตั้ ง เป็ น   “มห าวิท ยาลั ยพ ะ เยา”  แล ะแยก เป็ น

มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ ปรัชญามหาวทิยาลัยคือ “ปัญญา

เพื่ อ ค ว าม เข้ ม แข็ งขอ ง ชุม ชน ” (Wisdom for Community 

Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยก

ฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์    

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    1.1  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

    1.2  สาขาวิชาเคมี 

    1.3  สาขาวิชาชีววทิยา 

    1.4  สาขาวิชาฟสิกิส ์  

    1.5  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

    1.6  สาขาวชิาสถิติ 

    1.7  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 อาชีพในหนว่ยงานที่ต้องการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

และอาชีพอิสระ และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

 นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี  นักวิจัย บุคลากรทางด้าน

การศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน พนั งงานส่ งเสริมการขายเครื่อ งมื อ

วิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา 

 บุคลากรทางการศึกษา, นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, 

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ, ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์    

ผู้ประกอบธุรกิจ และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์  

 นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, บุคลากรทางการศึกษา, นัก

ดาราศาสตร์, โปรแกรมเมอร์, ต ารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน, 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ควบคุมการผลิต, ตัวแทนจ าหน่าย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, อุปกรร์การแพทย์ และอื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารกีฬา 

 นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, บุคลากร

ทางการศึกษา, นักพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกาย,          

ผู้ฝึกสอนสุขภาพสว่นตัว 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิ

 นักสถิติ,นักออกแบบโปรแกรม,นักวจิัย,นักวเิคราะห์ระบบ

,บุคลากรทางการศึกษา, พนักงานธนาคาร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง,เจ้าหน้าที่วางแผนและ

ควบคุมการผลติ, นักเวชสถิติ และอื่น  ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยวีัสดุ 

 นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์, นักวิจัยด้านวัสดุ

ศาสตร์, เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ, เจ้าหน้าที่

เทคนิคด้านเครื่องมือวิเคราะห์, บุคลากรทางการศึกษา, 

อาจารย์, นักวชิาการ และอื่นๆ 

 

สถานท่ีตัง้ 

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1713  

โทรสาร 0-5446-6664 

E-mail : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Mathematics)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (คณติศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Mathematics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       87                       หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1   4(3-3-8) 

 Mathematics II   Physics I  

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2   4(3-3-8) 

 Set Theory   Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า                62 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      44 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics   Numerical Methods I  

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

 Calculus   Numerical Methods II  

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 241421 สัมมนา      1(0-2-1) 

 Mathematical Analysis I   Seminar  

241223 ทฤษฎีจ้านวน     3(2-2-5) 241422 โครงงาน 3(0-6-3) 

 Theory of Numbers   Senior Project  
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241224 พีชคณิตนามธรรม 1     3(2-2-5) 241441 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

 Abstract Algebra I   Independent Study  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241442 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

 Ordinary Differential Equations   Professional Training  

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(2-2-5) 241443 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Linear Algebra I   Co-operative Education  

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 Introduction to Complex Variables  Statistical Analysis  

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า       18              หน่วยกิต 

 ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์     

241331 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 Advanced Calculus   Introduction to Complex Analysis 

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอรใ์นทาง 3(2-2-5) 241431 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์   Introduction to Topology  

 Computer Tools in Mathematics 241432 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2     3(2-2-5)  Graph Theory  

 Abstract Algebra II  241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(2-2-5) 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2           3(2-2-5)  Vector Analysis  

 Linear Algebra II  241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5)  Fourier series and Applications 

 Discrete Mathematics   241435 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Current Topics in Mathematics 

 Mathematical Analysis II    

     

 กลุ่มวิชาสถิติ     

247231 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(2-2-5) 

 Statistics Theory I   เบื้องต้น  

247321 สถิติไมอ่ิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5)  Introduction to Risk and Insurance           

 Nonparametric Statistics  247371 การวิจัยด้าเนินการ 1  3(2-2-5) 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)  Operations Research I  

 Regression Analysis  247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

247324 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5)  Statistical Package Program  

 Categorical Data Analysis     
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247341 สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ   3(2-2-5)    

 Statistics for Quality Control     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7)  ทอ้งถ่ิน*  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 241223 ทฤษฎีจ้านวน 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 

               วิชาการ  English for Academic Purposes xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น  3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241421 สัมมนา  1(0-2-1) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

241422 โครงงาน 3(0-6-3) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 241442 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 241443 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเคมี 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  

  :  Bachelor of Science (Chemistry)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เคมี)   

  :  B.Sc. (Chemistry)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       93                       หน่วยกิต 

 วิชาแกน     

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Chemistry II  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Statistical Analysis  

 Practical Reading and Writing      

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     
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 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า                 58 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      46 หน่วยกิต 

242221 เคมีวิเคราะห์                                           4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                  4(3-3-8) 

 Analytical Chemistry   Inorganic Chemistry II  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1                                                      4(3-3-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์        4(4-0-8) 

 Organic Chemistry I   Spectroscopy in Organic Chemistry 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2                           4(3-3-8) 242451 การฝึกงาน*                                          6 หน่วยกิต 

 Organic Chemistry II   Professional Training  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    4(3-3-8) 242452 การศึกษาอสิระ*                                                          6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                       4(3-3-8) 242453 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry II   Co-operative Education  

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี               4(3-3-8) 242454 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Instrumentation for Chemical Analysis  Seminar  

242331 เคมีอนินทรีย์ 1                                          3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Inorganic Chemistry I   General Biochemistry  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า       12              หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี ้   

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์     

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 242414 หัวข้อคัดสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 New Frontier of Researches in Physical   Selected Topics in Physical Chemistry 

 Chemistry  242415 อุณหพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) 

242412 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  Chemical Thermodynamics  

 Polymer Chemistry     

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5)    

 Introductory Computational Chemistry    

     

 กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์     

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Applications of Analytical Chemistry  Environmental Chemistry  

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ 3(2-2-5) 242427 หัวขอ้คัดสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ทางเคมี    Selected Topics in Analytical Chemistry 

 Sample Preparation for Chemical Analysis    
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242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5)    

 Electroanalytical Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีนินทรยี์     

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์                         3(3-0-6) 242434 หัวขอ้คัดสรรทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis   Selected Topics in Inorganic Chemistry 

242432 เคมีชีวอนินทรีย์                                                              3(3-0-6) 242435 เคมีเก่ียวกับเซรามกิ                3(3-0-6) 

 Bioinorganic Chemistry   Chemistry for Ceramic  

242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์                                                          3(3-0-6)    

 Inorganic Material Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีินทรีย์     

242441 เคมีอนิทรีย์ประยุกต์                                                          3(2-2-5) 242444 สเตอริโอเคมี                                                                   3(3-0-6) 

 Applied Organic Chemistry   Stereochemistry  

242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์                  3(3-0-6) 242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก                                    3(2-2-5) 

 Organic Synthesis   Heterocyclic Chemistry  

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                          3(3-0-6)    

 Natural Products     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7)  เฉพาะ  

242221 เคมีวิเคราะห์           4(3-3-8) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2                                                   4(3-3-8) 

242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1              4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-8) 

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี       4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                      4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1          3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์                   4(4-0-8) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์                3(2-2-5) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242454 สัมมนา  1(0-3-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 242451 การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 242452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 242453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Biology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยา)  

  :  B.Sc. (Biology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        129 หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       93                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวนไม่น้อยกว่า       46 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry I   Introductory Physics  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Biostatistics  

 Practical Reading and Writing  361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  General Microbiology  

 เฉพาะ  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 English for Specific Purposes   General Biochemistry  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 Organic Chemistry     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        47 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า       35 หน่วยกิต 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Biology III   Genetics  

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 

 Cell Biology   Taxonomy and Systematics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243491 สัมมนา 1(0-2-2) 

 Ecology   Seminar  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Evolution   Independent Study  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Professional Training  

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Animal Physiology   Co-operative Education  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12              หน่วยกิต 

 ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

     

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค  3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 

 ศาสตร์ของพืช           Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy 243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 

243421 อนุกรมวิธานของพืช                          3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy     

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                         3(2–3-6)    

 Economic Botany     

      

 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                 3(2–3-6) 243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ                   3(2–3-6) 

 Invertebrate Zoology   Endocrinology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                     3(2–3-6) 243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป                           3(2–3-6) 

 Vertebrate Zoology   General Parasitology  

243432 ชีววิทยาของแมลง                         3(2–3-6) 243435 ปักษวีิทยา                                  3(2–3-6) 

 Insect Biology   Ornithology  
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 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                 3(2-3-6) 243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 

 Cytogenetics   Molecular Biology  

243441    พันธุศาสตร์ของมนุษย์                       3(3-0-6) 243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ                3(2-3-6) 

 Human Genetics   DNA Technology  

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา                       3(2-3-6) 

 สัตว ์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิ 3(2-3-6) 

243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  ปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ             3(3-0-6)   

 Pollution Biology     

      

 กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบ้ืองต้น    

243361  การวาดภาพและถ่ายภาพทาง 3(1-4-4) 243462 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 วิทยาศาสตร์   Introductory Biotechnology  

 Drawing and Photography in Science 243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 

243461 เทคนิคทางชีววิทยา                 3(2-3-6)  Current Topics in Biology  

 Biological Techniques     

      

 กลุ่มวิชาชวีวิทยาประยุกต์     

243471 การเลีย้งผึ้ง                                    3(2–3-6) 243473 การควบคุมโดยชีววิธ ี    3(3-0-6) 

 Apiculture   Biological Control  

243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ              3(2–3-6) 243474 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช            3(2-3-6) 

 Economic Insects   Plant Tissue Culture  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111  คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101  ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 

005172  การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

242141  เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 

244103  ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) รวม 18 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)    

รวม 20 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   เฉพาะ  

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 

361201  จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

243491  สัมมนา 1(0-2-1) 243492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี    3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  

  :  Bachelor of Science (Physics)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ฟิสิกส์)  

  :  B.Sc. (Physics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society  
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       90                    หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1   4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Mathematics II   Physics I  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Ordinary Differential Equations      Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 เฉพาะ   Statistical Analysis  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      47 หน่วยกิต 

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Scientific Methods in Physics   Statistical Mechanics  
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244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244331 ทัศนศาสตร์  3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics   Optics  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Mechanics I   Electric and Electronics Circuit 

244221 อุณหฟิสิกส์  3(3-0-6) 244381 การทดลองฟิสิกส์ 3  1(0-3-2) 

 Thermal Physics   Experimental Physics III  

244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น  3(3-0-6) 244382 การทดลองฟิสิกส์ช้ันสูง 4 1(0-3-2) 

 Vibrations and Waves   Experimental Physics IV   

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 244491 สัมมนา   1(0-3-2) 

 Electromagnetic Theory   Seminar   

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244492 โครงงานฟิสิกส์  2(0-6-3) 

 ส้าหรับฟิสิกส์    Project in Physics  

 Computer Programming for Physics 244493 การศึกษาอสิระ*  6 หน่วยกิต 

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6)  Independent Study  

 Modern Physics  244494 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1  1(0-3-2)  Professional Training  

 Experimental Physics I  244495 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2  1(0-3-2)  Co-operative Education  

 Experimental Physics II      

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1   3(3-0-6)    

 Quantum Mechanics I     

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12              หน่วยกิต 

 ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

 กลุ่มเชิงทฤษฎี     

244301 ฟิสิกส์เชิงค้านวณ 3(2-2-5) 244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง   3(3-0-6) 

 Computational Physics   Solid State Physics  

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Quantum Mechanics II   Introductory Astronomy  

244313 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 244451 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Mechanics II    Biophysics  

244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์    3(3-0-6) 244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์  3(3-0-6) 

 Nuclear Physics    Astrophysics  
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 กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์    

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-2-5) 

 Optoelectronics    โปรแกรม   

244342 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  Microcontroller and Programming   

 ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์   244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Computer and Electronic for Media of   Introduction to Nanotechnology 

 Teaching Physics 244461 ฟิสิกส์สารก่ึงตัวน้าและสาร 3(3-0-6) 

244421 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6)  ตัวน้ายวดยิ่ง  

 Energy Technology   Semiconductor and Superconductor 

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝา้ 3(2-2-5)  Physics  

 ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์   244496 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์  3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition System  Selected Topic in Physics    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8)  เชิงฟิสิกส์  

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8)  เฉพาะ  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

รวม 20 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 

วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes 

 

 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 ส้าหรับฟิสิกส์  244382 การทดลองฟิสิกส์ช้ันสูง 4  1(0-3-2) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244381 การทดลองฟิสิกส์ 3 1(0-3-2) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) รวม 13 หน่วยกิต 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5)    

รวม 16 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

244491 สัมมนา 1(0-3-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

244492 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3) 244493 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 244494 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 244495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

  

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

  :  Bachelor of Science (Science and Technology in Sports) 

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

  :  B.Sc. (Science and Technology in Sports) 

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       87 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                      16 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Mathematics I   Basic Anatomy  

242104 เคมี 1  4(3-3-8) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Chemistry I    Basic Physiology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)    

 Life Science Physics     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า       65 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      57 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 248331 สถิติและการประเมินผลทาง 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   พลศึกษาและการกีฬา  

 Practical Reading and Writing   Statistic and Evaluation in Physical  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6)  Education and Sports  

 เฉพาะ    248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล 3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes   ศึกษาส้าหรับผูพ้ิการ   

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6)  Sports Science and Physical Education for  

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา   Disabilities    

 General Aspects of Physical Education and 248361 หลักการฝกึและสอน 1(0-2-1) 

 Sports Science  บาสเกตบอล   

    Training and Teaching Principle in Basketball 
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248160 หลักการฝกึและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1) 248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

 Training and Teaching Principle in Gymnastic  การกีฬา   

248201 จติวิทยาการกีฬา  3(2-2-5)  Nutrition for Health and sports 

 Sport Psychology   248411 หลักการฝกึและการออก 3(2-2-5) 

248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5)  โปรแกรมการฝกึเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ 

 Learning of Motor Skill   ทางกาย  

248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5)  Principles of Sport training and Program  

 วิทยาศาสตร์การกีฬา   Design for Physical enhancing 

 Information Technology for Sport Science 248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5)  Research Methodology    

 Physical Fitness Test  248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1)  ทางการกีฬา  

 Training and Teaching Principle in Football  Sports Innovation and Technology 

248261 หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6) 

 Training and Teaching Principle in Volleyball  Basic Biochemistry   

248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 248491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Training and Teaching Principle in Track and   Professional Training  

 Field  248492 การศึกษาอสิระ*  6 หน่วยกิต 

248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1)  Independent Study  

 Training and Teaching Principle in Swimming 248493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 Sport Biomechanics     

248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5) หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 Exercise Physiology     

248323 เวชศาสตร์การกีฬา  3(2-2-5)    

 Sports Medicine     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         8 หน่วยกิต 

 ใหน้ิสิตเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้     

 กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา     

248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเขา้ 1(0-2-1) 248168 หลักการฝกึและสอนกอล์ฟ 1(0-2-1) 

 จังหวะและแอโรบิค   Training and Teaching Principle in Golf 

 Training and Teaching Principle in Rhythmic  248169 หลักการฝกึและสอนตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Activities and Aerobic Dance   Training and Teaching Principle in Takraw 

248163 หลักการฝึกและสอนกระบ่ีกระบอง 1(0-2-1) 248263 หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Krabi Krabong  Training and Teaching Principle in Soft – ball 
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248164 หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน 1(0-2-1) 248264 หลักการฝกึและสอนฟุตซอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Badminton  Training and Teaching Principle in futsal 

248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส 1(0-2-1) 248265 หลักการฝกึและสอนลีลาศ 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Tennis  Training and Teaching Principle in Social  

248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)  Dance  

 Training and Teaching Principle in Table Tennis    

248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ 1(0-2-1)    

 มวยสากล      

 Training and Teaching Principle in Muay Thai     

 and Boxing     

      

 กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาศึกษา   

248131 การจัดการแขง่ขันกฬีา 3(2-2-5) 248182 วิถีสุขภาพ  3(2-2-5) 

 Organizing of Sport Competition   Way of Health  

248132 การจัดการทางพลศึกษาและการ 3(2-2-5) 248472 ผูก้้ากับลูกเสือ 3(2-2-5) 

 กีฬา   Scoutmaster  

 Physical Education and Sports Management   248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5) 

248101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)  ศึกษาในโรงเรียน  

 Personality Development   Sex Education and Safety Program in 

248171 การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  School  

 Sport for Community Development    

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)    

 Health Activities     

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา  248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 363218   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)   248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1) 

248201 จติวิทยาการกีฬา 3(2-2-5) 248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6)  หรือ 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19-21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล 3(2-2-5) 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  ศึกษาส้าหรับผูพ้ิการ  

248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5) 248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

248331 สถิติและการประเมินผลทางพล 3(2-2-5)  การกีฬา  

 ศึกษาและการกีฬา  248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

248361 หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)  หรือ 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 13-15 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

248411 หลักการฝกึ การออกโปรแกรม 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 248491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 248492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 248493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ทางการกีฬา  รวม 6 หน่วยกิต 

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

 หรือ 3(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

 หรือ 3(x-x-x)    

รวม 11-15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาสถิติ 

  

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  

  :  Bachelor of Science (Statistics)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (สถิติ)  

  :  B.Sc. (Statistics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       125 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       89 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน     

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Mathematics II   Introductory Physics  

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 Calculus   Statistical Analysis  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        64 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 247361 การวางแผนการทดลอง 1     3(2-2-5) 

 Introduction to Business   Design of Experiments I        

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 247371 การวิจัยด้าเนินการ 1        3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes   Operational Research I  

225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Programming Methodology   Statistical Package Program          

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1                   3(2-2-5) 247451 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง   3(2-2-5) 

 Linear Algebra I   Sampling Techniques  
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247231 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 247491 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Statistical Theory I   Seminar  

247321 สถิติไมอ่ิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 247492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Nonparametric Statistics   Independent Study  

247322 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 247493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Regression Analysis   Professional Training  

247325 ระเบยีบวิธวีิจัย            3(2-2-5) 247494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Research Methodology             Co-operative Education  

247331 ทฤษฎีสถิติ 2  3(3-0-6)    

 Statistical Theory II                           

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาสถิติ     

241231 เคร่ืองมือคอมพิวเตอรใ์นทาง 3(2-2-5) 247343 การตัดสินใจทางสถิติ 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์   Decision Making  

 Computer Tools in Mathematics 247344 สถิติเพื่อการพยากรณ์   3(2-2-5) 

241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5)  Statistical Method for Forecasting 

 Numerical Methods 1  247352 ประชากรศาสตร์ 3(2-2-5) 

247323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร   3(2-2-5)  Demography  

 Multivariate Analysis  247362 การวางแผนการทดลอง 2 3(2-2-5) 

247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5)  Design of Experiments II  

 Categorical Data Analysis  247372 การวิจัยด้าเนินการ 2 3(2-2-5) 

247341 สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ   3(2-2-5)  Operational Research II  

 Statistics for Quality Control  247382 การจ้าลอง 3(2-2-5) 

247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(2-2-5)  Simulation  

 เบื้องต้น     

 Introduction to Risk and Insurance              

      

 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์     

235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Computer Networks   Visual Programming  

235023 การเขียนโปรแกรมบนอนิเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 225313 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 3(2-2-5) 

 Internet Programming   Object Oriented Programming II 
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225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 228401 การจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Introduction to Computer Science  สารสนเทศ  

225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3(2-2-5)  Information Technology Management 

 Object Oriented Programming I     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 14 หน่วยกิต 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8)  เฉพาะ  

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * 3(x-x-x) 247231 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 

รวม 17 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * 3(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

เชิงวิชาการ English for Academic Purposes                 รวม 19 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์  

                   สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน Introduction to  

                   Computer Information Science 

    

    

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 247325 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

247321 สถิติไมอ่ิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 247361 การวางแผนการทดลอง 1 3(2-2-5) 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

247331 ทฤษฎีสถิติ 2 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247371 การวิจัยด้าเนินการ 1 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

247451 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(2-2-5) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

247491 สัมมนา 1(0-3-2) 247492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 247494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

  

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) 

  :  Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials  

   Technology) 

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ)  

  :  B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology) 

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       122 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       86 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      21 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry   Biology I  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Introductory Physics  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 247325 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Mathematics II   Research Methodology  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                      65 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      50 หน่วยกิต 

246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ 3(2-3-6) 

 Introductory Materials Science   แมเ่หล็กของวัสดุ  

246201 เคมีของวัสดุ 3(3-0-6)  Electrical Optical and Magnetic Properties  

 Chemistry of Materials   of Materials  
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246202 โครงสร้างและความบกพรอ่ง 3(3-0-6) 246304 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 

 ของวัสดุ   เฉพาะของวัสดุ 1  

 Structure and Imperfection of Materials  Instrumentation and Characterization for  

246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  Materials I  

 Metals and Metal Processing  246305 ระบบบริหารคุณภาพและ 3(2-3-6) 

246231 เซรามกิส์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  การจัดการสิ่งแวดล้อม  

 Ceramics and Ceramic Processing  Quality and Environmental Management  

246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  Systems  

 Polymers and Polymer Processing 246401 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 

246251 ความปลอดภัยในกระบวนการ 3(2-3-6)  เฉพาะของวัสดุ 2  

 ทางอุตสาหกรรม   Instrumentation and Characterization for  

 Industrial Processing Safety   Materials II  

246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 246491 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Fundamental Chemical Industry  Seminar  

246261 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและ  1(0-3-2) 246492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 เทคโนโลยีวัสดุ   Independent Study  

 Chemical Industry and Materials Technology  246493 การฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 

 Laboratory   Professional Training  

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลง 3(3-0-6) 246494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 เฟส   Co-operative Education  

 Thermodynamics and Phase Transformation หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

246302 สมบัติทางกลและความร้อน 3(2-3-6)    

 ของวัสดุ     

 Mechanical and Thermal Properties of Materials    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า              15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ  

246306 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-6) 246402 หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Introduction to Electronics   เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  

246311 วัสดุประกอบ 3(2-3-6)  Selected Topics in Chemical Industry and 

 Composite Materials   Materials Technology  

246312 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสด ุ 3(3-0-6) 246403 การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Nanotechnology and Nanomaterials  Materials Applications  

246313 การสึกหรอ 3(3-0-6) 246411 วัสดุทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

 Wear   Medical Materials  
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246351 ปริมาณสารสัมพันธ์ 3(3-0-6) 246412 เทคโนโลยีฟิล์มบาง 3(3-0-6) 

 Chemical Stoichiometry   Thin Film Technology  

246352 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีใน 3(3-0-6) 246413 เทคโนโลยีอนุภาคผง 3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรม   Particulate Powder Technology 

 Chemical Kinetics and Chemical Industrial 246451 อุตสาหกรรมสะอาด 3(3-0-6) 

 Reactor  Clean Industry  

      

 กลุ่มวิชาโลหะ     

246321 โลหกรรมกายภาพ 3(3-0-6) 246421 การกัดกร่อนและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Physical Metallurgy   การกัดกร่อน  

246322 การสกัดโลหะและการท้าให้ 3(2-3-6)  Corrosion and Corrosion Control 

 บริสุทธ์ิ     

 Metals Extraction and Refining     

      

 กลุ่มวิชาเซรามิกส์     

246331 เทคโนโลยีซีเมนต์ 3(3-0-6) 246431 เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล 3(3-0-6) 

 Cement Technology   Glass and Enamel Technology 

246332 เซรามิกส์ไฟฟ้า 3(2-3-6) 246432 วัสดุทนไฟ 3(3-0-6) 

 Electroceramic   Refractory Materials  

      

 กลุ่มวิชาพอลิเมอร์     

246341 การน้าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ 3(2-3-6) 246441 ยางและเทคโนโลยีเก่ียวกับยาง 3(3-0-6) 

 Polymer Recycling   Rubber and Rubber Technology 

246342 พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6)    

 Bio-polymers     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

246201 เคมีของวัสดุ 3(3-0-6) 246231 เซรามิกส์และกระบวนการ 3(3-0-6) 

246202 โครงสร้างและความบกพรอ่ง 3(3-0-6)  ผลิต  

 ของวัสดุ  246241 พอลิเมอร์และกระบวนการ 3(3-0-6) 

246251 ความปลอดภัยในกระบวนการ 3(2-3-6)  ผลิต  

 ทางอุตสาหกรรม  246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 246261 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี 1(0-3-2) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  และเทคโนโลยีวัสด ุ  

รวม 19 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 16 หน่วยกิต 

                เชิงวิชาการ English for Academic Purposes  
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6) 246304 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 

246302 สมบัติทางกลและความร้อนของ 3(2-3-6)  เฉพาะของวัสดุ 1  

 วัสด ุ  246305 ระบบบริหารคุณภาพและ 3(2-3-6) 

246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ 3(2-3-6)  การจัดการสิ่งแวดล้อม  

 แมเ่หล็กของวัสดุ  247325 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

246401 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

 เฉพาะของวัสดุ 2  246492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

246491 สัมมนา 1(0-3-2) 246493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 246494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

School of Medical Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยวัตถุประสงค์

หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนา

สาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอน ใน

ระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์ 

พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุ ขภาพ ได้ แ ก่คณ ะเภสั ชศาสต ร์  พยาบาลศาสตร์            

สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุ่ม

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสร้างและพัฒนา

บุคลากรให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัย

เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายใต้เกณฑ์การ

ประเมินตามตั วบ่ ง ช้ีคุณ ภาพของ สมศ. หลั งจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้

เยี่ยมส ารวจและเข้าประเมินผลการด าเนินงานของคณะ 

ผู้ประเมินได้รายงานถึง จุดแข็ง จุดอ่อน  ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์หลังจากได้ รับรายงานแล้ว 

คณาจารย์ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน และ

ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ยังขาดแผนงานที่เป็น

รูปธรรม ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานในอนาคตเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ 

และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็น

กรอบในการด าเนินงาน ในเบื้องต้นมีเป้าหมายระยะสั้น 

คือ 5 ปี (พ.ศ. 2552–2556) ให้สอดรับกับพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของ

คณาจารย์ ในคณะ ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

คณะ และให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐาน

เทยีบเคยีงระดับสากล 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

    1.1  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

    1.2  สาขาวิชาชีวเคมี 

    1.3  โภชนาการและโภชนบ าบัด 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 นักจุลชีววิทยา, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, ผูค้วบคุม

คุณภาพ, พนักงานท างานในแผนกวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ในโรงงานบริษัท เก่ียวกับยา อาหารและ

เคร่ืองส าอาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

บุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ า ,นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร์ ,  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิจัย, ผู้ ช่วยนักวิจัย,ผู้

ควบคุมคุณภาพ, พนักงานท างานในแผนกวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่/พนักงานตัวแทนขาย,ศึกษา

ต่อในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

โภชนาการและโภชนบ าบัด 

 นักโภชนบ าบัด,บุคลากรทางการศึกษา, นักวิจัย, 

เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด,ที่ปรึกษาด้าน

โภชนาการและโภชนบ าบัด, ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย์ และโภชนเภสัชภัณฑ์ 

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

สถานที่ต้ัง 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1758 

โทรสาร 0-5446-6663 

E-mail : medsci.up@gmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Microbiology)  

 ช่ือย่อ  :   วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

  :   B.Sc. (Microbiology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                        91 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                        35 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                        15 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)  243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  

 Mathematics I   Biology I  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  Introductory Physics  

      
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ   3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Biostatistics  

 English for Specific Purposes  361301 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-3-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)  Research Methodology   

 Introduction to Business  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)  General Biochemistry  

 Quantitative Analysis     

      

 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน                       56 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                       41 หน่วยกิต 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 

 General Microbiology   Immunology  
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361202 ราวิทยา 3(2-3-6) 361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) 

 Mycology   Introduction to Bioinformatics 

361221 ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6) 361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3) 

 Systematic Bacteriology   Special Problem in Microbiology 

361281 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการ 3(2-3-6) 361492 สัมมนา 1(0-2-1) 

 จัดการห้องปฏิบัติการ   Seminar  

 Scientific Instrumentation and Laboratory  361493 ฝกึงาน * 6 หน่วยกิต 

 Management   Professional Training  

361302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 361494 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Virology   Co – operative Education  

361303 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 361495 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Parasitology   Independent Study  

361311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Microbial Genetics     

361331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ 4(3-3-8)  

 จุลินทรีย์     

 Microbial Physiology and Ecology    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

361304 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-6) 361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 

 Biology of Mushroom   Food Microbiology  

361305 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต ์ 3(2-3-6) 361441 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 Yeast and Yeast Technology    Environmental Microbiology  

361306 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-6) 361451 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-6) 

 Phycology   Sanitation Microbiology  

361341 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-6) 361452 โรคติดเช้ืออุบัติใหมแ่ละอุบัติซ้้า 3(3-0-6) 

 Agricultural Microbiology   Emerging and Re-emerging Infectious Diseases   

361352   แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 361471 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Medical Bacteriology   Industrial Microbiology  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

003136 พะเยาศึกษา*  3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

 เฉพาะ  361202 ราวิทยา 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361221 ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 361281 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ 3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  การจัดการห้องปฏิบัติการ  

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 361302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 361303 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 361311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

361331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ 4(3-3-8) 361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 จุลินทรีย์  361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3) 361493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

361492 สัมมนา 1(0-2-1) 361494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 361495 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีวเคมี 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)  

  :  Bachelor of Science (Biochemistry)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (ชีวเคมี)  

  :  B.Sc. (Biochemistry)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       92  หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานอาชีพ   จ านวนไม่น้อยกว่า       43 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      24 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ 3(3-0-6) 

 Mathematics I   โมเลกุล  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Cell and Molecular Biology  

 Mathematics II  244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  Introductory Physics  

 Principle of Chemistry  247111 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  Biostatistics  

 Biology I     
      
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       19 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

 เฉพาะ   Quantitative analysis  

 English for Specific Purposes  361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)  General Microbiology  

 Organic Chemistry       

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)    

 Physical Chemistry and Application    
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 วิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า       49 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                      34 หน่วยกิต 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 365391 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Research Methodology   Seminar  

365221 หลักการของชีวเคมี 4(3-3-8) 365432 หัวข้อพิเศษ 3(2-3-6) 

 Principle Biochemistry   Special Topics  

365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 4(3-3-8) 365492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Physiological Biochemistry   Independent Study  

365313 โรคและความผดิปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8) 365493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Diseases and Disorders in Biochemistry  Professional Training  

365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี  3(2-3-6) 365494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Biochemical Technology   Co-operative Education  

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 3(2-3-6) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Biochemical Genetics     

365362 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา 3(2-3-6)    

 โมเลกุล     

 Techniques in Cells and Molecular Biology    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

365331 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิด 3(2-3-6) 365434 ชีวเคมีของเวชส้าอาง 3(2-3-6) 

 มะเร็ง   Biochemistry of Cosmeceuticals 

 Biochemical Toxicology and Carcinogenesis 365435 ชีวเคมีของภาวะเครียด 3(2-3-6) 

365332 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(2-3-6)  ออกซิเดชัน  

 Nutritional Biochemistry   Biochemistry of Oxidative Stress 

365433 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก 3(2-3-6) 365436 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ 3(2-3-6) 

 ธรรมชาติ   และเนือ้เยื่อ  

 Biochemistry of Natural Products  Techniques in Cell and Tissue Culture 

    

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 001171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x)  โมเลกุล  

รวม 18 หน่วยกิต 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 001173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 

242141 เคมีอนิทรีย์  4(3-3-8)  ใช้  

247111 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 365221  หลักการของชีวเคมี 4(3-3-8) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) xxxxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก** 3(x-x-x) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต    

    

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา     

 ** ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 001113 ภาษาองักฤษ    

     เชิงวิชาการ    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 365313 โรคและความผดิปกติทาง 4(3-3-8) 

 เฉพาะ   ชีวเคมี  

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 3(2-3-6) 

365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 4(3-3-8) 365391 สัมมนา 1(0-3-2) 

365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี 3(2-3-6) 365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

365362 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา 3(2-3-6) 365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

 โมเลกุล  xxxxxx เลือกเสรี    3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

365432 หัวข้อพิเศษ 3(2-3-6) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 365493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 365494 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

365xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 365495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและโภชนบ าบัด)  

  :  Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (โภชนาการและโภชนบ าบัด)  

  :  B.Sc. (Nutrition and Dietetics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       92  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      64 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                     38 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Mathematics I   Basic Pharmacology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Microbiology and Parasitology 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Quantitative Analysis   Basic Anatomy  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Cell and Molecular Biology     Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 366300 พยาธวิิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-7) 

 Life Science Physics Life Science Physicdf   Basic Pathology  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 367201 สรีรวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Biostatistics   Basic Human Physiology  

      

 พื้นฐานเฉพาะด้าน  จ านวน                      26 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 368212 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 เฉพาะ   การอาหาร  

 English for Specific Purposes   Food Science and Technology 
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324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 368313 การวิเคราะห์อาหารและการ 3(2-3-6) 

 Food Sanitation   ประเมินภาวะโภชนาการ   

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6)  Food Analysis and Assessment of  

 Research Methodology   Nutritional Status 

368110 อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 3(3-0-6) 368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Food and Basic Nutrition   Human Biochemical Nutrition  

368211 เคมีอาหาร  3(2-3-6) 368320 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6) 

 Food Chemistry   Nutrition in Life Cycle  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        28 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       22 หน่วยกิต 

368321 การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4) 368426 โภชนาการชุมชน 2(1-3-4) 

 Nutritional Counseling   Community Nutrition  

368322 การจัดการการบริการอาหาร 2(1-3-4) 368430 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Food Service Management   Seminar  

368323 โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) 368431 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต                                        

 Clinical Nutrition   Independent Study  

368424 โภชนาการและการก้าหนดอาหาร 3(2-3-6) 368432 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต                                        

 Nutrition and Dietetics   Professional Training   

368425 โภชนบ้าบัดทางการแพทย์ 3(2-3-6) 368433 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต                                        

 Medical Nutrition Therapy   Co-operative Education  

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

368340 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชน 3(2-3-6) 368443 โภชนาการเชิงโมเลกุล 3(2-3-6) 

 เภสัชภัณฑ์   Molecular Nutrition  

 Natural Products and Nutraceuticals 368444 โภชนพันธุศาสตร์ 3(2-3-6) 

368341 พยาธวิิทยาเชิงโภชนาการ 3(2-3-6)  Nutrigenomics  

 Nutritional Pathology     

368442 พิษวิทยาเชิงโภชนาการ   3(2-3-6)    

 Nutritional Toxicology     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

รวม 16 หน่วยกิต 368110 อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

   004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 367201 สรีรวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 

368211 เคมีอาหาร 3(2-3-6) 368212 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  การอาหาร  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

 เฉพาะ  368320 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 368321 การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4) 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 368322 การจัดการการบริการอาหาร 2(1-3-4) 

366300 พยาธวิิทยาพืน้ฐาน 3(3-2-7) 368323 โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) 

368313 การวิเคราะห์อาหารและการ 3(2-3-6) 368xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

 ประเมินภาวะโภชนาการ  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

368424 โภชนาการและการก้าหนดอาหาร 3(2-3-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

368425 โภชนบ้าบัดทางการแพทย์ 3(2-3-6) 368431 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

368426 โภชนาการชุมชน 2(1-3-4) 368432 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

368430 สัมมนา  1(0-2-1) 368433 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

368xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) * นิสิตต้องผ่านรายวิชาเอกบังคับจ้านวน 22 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

School of  Engineering 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณ ะวิ ศ ว ก ร ร ม ศ าส ต ร์  แ ต่ เดิ ม คื อ  ส า นั ก วิ ช า

วิศวกรรมศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2545 

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 

สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนิสติช้ันปี

ที่  1 และช้ันปีที่  2 เมื่อนิสิตขึ้นช้ันปีที่  3 นิสิตจะไปศึกษาใน

ระดับ ช้ันปีที่  3  และช้ันปีที่  4 ที่  คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หลังจากปีการศึกษา 

2545 เป็นต้นมา  

 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง มีการด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายใน พร้อมทั้งเริ่ม

เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างในปีการศึกษา 2551  ปีการศึกษา 

2552 ส านักวิชาฯมีความพร้อมท างด้ านบุคลากรและ

ห้องปฏิบัติการมากขึ้น จึงได้จัดการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 3 

แต่ ยังคงได้รับความร่วมมือจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก ในการสอน ช้ันปีที่  4 ปี

การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นมหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียม

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา ได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวทิยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

โดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และสามารถ

จัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 จน

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  นอกจากนี้ ยังมีการเปิด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร 

คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 และหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนในปี

การศึกษา ปี 2556 

 ปัจจุบัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต 4 สาขาวิชา ได้ แก่  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเปิด

สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร 

ได้แก่ การบริหารงานก่อสร้าง (ภาคพิเศษ) พร้อมทั้งวิศวกรรม

โยธา และวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกต)ิ  

 

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    1.1  สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

    1.2  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 

    1.3  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

    1.4  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 ออกแบบกลไก และเครือ่งจักรกลต่างๆ ยานยนต์และ

อากาศยาน การแปรรูปพลังงาน และงานระบบตา่ง ๆ เช่น 

ระบบท าความเย็นและปรบัอากาศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง : ออกแบบ ควบคมุ ตดิต้ัง 

บ ารุงรักษา เกี่ยวกับระบบผลิต ระบบสง่ และระบบจ่ายไฟฟ้า

ก าลัง การตรวจสอบ การวางแผนโครงการ และให้ค าปรึกษา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : ออกแบบ ควบคุม 

ติดตั้ง บ ารุงรักษา เกี่ยวกับระบบเครื่องส่ง วิทยุ โทรทัศน์ 

โทรศัพท์ การตรวจสอบ ซ่อม และใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร การ

หาต าแหน่งติดตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณระบบสื่อสาร และให้

ค าปรึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ก่อสร้างและออกแบบงานอาคาร อาคารสาธารณะ 

คลังสินค้า โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง โครงสร้าง

สะพาน ช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตหลอ่ส าเร็จ เสาเข็มคอนกรีต 

โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างช่ัวคราว ทางสาธารณะ ระบบ

ชลประทาน โครงสร้างที่มีการกักของไหล ท่อส่งน้ า ท่อระบาย

น้ า 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 งานเกี่ยวกับการลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ 

พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพ

ของการผลิต งานด้านระบบการผลิตและเครื่องจักร งานด้าน

การบริหาร งานทางวิศวกรรม 

สถานท่ีตัง้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท ์054-466-666 ตอ่ 3389  

โทรสาร 054-466-662 

E-mail : Engineering@up.ac.th 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

  :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

  :  B.Eng. (Mechanical Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า    147(6) หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      111                      หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะบังคับ    จ านวน                      99 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III   Physics II  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  จ านวน                      27 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 261233 เทอร์โมไดนามกิส์ 2 2(2-0-4) 

 Computer Programming   Thermodynamics II  
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261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทาง 2(1-3-4) 

 Engineering Drawing   วิศวกรรมและการใช้งาน  

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)  Engineering Tools and Operations 

 Engineering Mechanics I  264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1 3(3-0-6)  Engineering Materials  

 Mechanicsof Solids I  264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) 

261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6)  Manufacturing Process I  

 Mechanics of Fluids     

261231 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 2(2-0-4)    

 Thermodynamics I     

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  จ านวน                      48 หน่วยกิต 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 261351 การท้าความเย็น 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics II   Refrigeration  

261212 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 261391 ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร 1(0-3-2) 

 Mechanics of Machinery   เคร่ืองกล 1  

261241 สมการอนุพันธใ์นงานวิศวกรรม 3(3-0-6)  Laboratory for Mechanical Engineers I 

 เคร่ืองกล  261392 ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร 1(0-3-2) 

 Differential Equations in Mechanical   เคร่ืองกล 2  

 Engineering  Laboratory for Mechanical Engineers II 

261301 เขยีนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4) 261431 วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง 3(3-0-6) 

 Mechanical Drawing   Power Plant Engineering  

261311 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 2(2-0-4) 261441 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Machine Design I   Automatic Control Engineering 

261312 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2 2(1-3-4) 261491 ระเบยีบวิธวีิจัย 1(0-3-2) 

 Machine Design II   Research Methodology  

261313 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 261492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 

 Mechanical Vibrations   เคร่ืองกล  

261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)  Mechanical Engineering Project 

 Heat Transfer  262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 

261332 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)  Fundamental of Electrical Engineering 

 Internal Combustion Engine  264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261341 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลขในงาน 3(2-3-6)  Engineering Statistics  

 วิศวกรรมเคร่ืองกล     

 Numerical Methods in Mechanical Engineering    
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 หมวดวิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชากลศาสตร์วิศวกรรม     

261411 ระเบยีบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-3-6) 261413 กลศาสตร์ของของแข็ง 2 3(3-0-6) 

 Finite Element Method   Mechanics of Solids II  

261412 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3 3(3-0-6) 261414 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Machine Design III   วิศวกรรม  

    Selected Topics in Engineering Mechanics 

      

 กลุ่มวิชากลศาสตร์ของของไหล    

261421 กลศาสตร์ของของไหล 2 3(3-0-6) 261424 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Fluids II   Design of Piping Systems  

261422 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 261425 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery   Basic Aerodynamics  

261423 ระบบส่งก้าลังโดยใช้ของไหล 3(3-0-6) 261426 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Fluid Power Systems   ของของไหล  

    Selected Topics in Mechanics of Fluids 

      

 กลุ่มวิชาเทอร์โมไดนามิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์  

261432 การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยน 3(3-0-6) 261434 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 ความร้อน   Thermal System Design  

 Heat Exchanger Design  261435 หัวข้อคัดสรรทางเทอร์โม 3(3-0-6) 

261433 กังหันก๊าซ 3(3-0-6)  ไดนามกิส์  

 Gas Turbine   Selected Topics in Thermodynamics 

      

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ พลศาสตร์และการควบคุม   

261442 การวัดและเครื่องมอืวัด 3(2-3-6) 261446 การควบคุมสมัยใหม่ในงาน 3(2-3-6) 

 ส้าหรับวิศวกรเครื่องกล   วิศวกรรมเคร่ืองกล  

 Measurement and Instruments for   Modern control in mechanical engineering 

 Mechanical Engineers 261447 พืน้ฐานแมคคาทรอนิกส์ 3(2-3-6) 

261443 พื้นฐานของหุ่นยนต์ 3(3-0-6)  ส้าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล  

 Fundamental of Robotics   Fundamental of Mechatronics for Mechanical  

261444 การออกแบบและการผลิต 3(2-3-6)  Engineering  

 โดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วย  261448 หัวข้อคัดสรรทางด้าน 3(3-0-6) 

 Computer Aided Design and Manufacturing  พลศาสตร์และการควบคุม  

   Selected Topics in Dynamics and Control 
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261445 การประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6)   

 ดิจิทัลและการควบคุม     

 Digital Signal Processing and Control    

      

 กลุ่มวิชาพลังงาน การท าความเย็นและปรับอากาศ   

261451 วิศวกรรมการปรับอากาศและ 3(3-0-6) 261454 การจัดการพลังงานใน 3(3-0-6) 

 การระบายอากาศ   โรงงานอุตสาหกรรม  

 Air-Conditioning and Ventilation Engineering  Energy Management in Industries 

261452 การอนุรักษพ์ลังงาน 3(2-3-6) 261455 หัวข้อคัดสรรทางพลังงาน  3(3-0-6) 

 Energy Conservation   การท้าความเย็นและปรับอากาศ 

261453 แหล่งพลังงานที่น้ามาใช้ใหม่ได้ 3(2-3-6)  Selected Topics in Energy Refrigeration and  

 Renewable Energy Resources   Air Conditioning  

      

 กลุ่มอื่นๆ     

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)    

 Community Development Voluntary for     

 Engineers     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 6 หน่วยกิต    

 เคร่ืองกล     

 Training in Mechanical Engineering      

 ไม่น้อยกว่า (270 ชม.)    
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

   261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

    และการใช้งาน  

   004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 261212 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1 3(3-0-6) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 261233 เทอร์โมไดนามกิส์ 2 2(2-0-4) 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 261241 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261231 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 2(2-0-4)  เคร่ืองกล  

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

261301 เขยีนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4) 261312 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2 2(1-3-4) 

261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 261313 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

261311 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 2(2-0-4) 261332 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) 261341 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลขในงาน 3(2-3-6) 

261391 ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร 1(0-3-2)  วิศวกรรมเคร่ืองกล  

 เคร่ืองกล 1  261351 การท้าความเย็น 3(3-0-6) 

264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 261392 ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร 1(0-3-2) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  เคร่ืองกล 2  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 00xxxx* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ:* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษ 

          เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 6 หน่วยกิต 

    เคร่ืองกล                 (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 

    Training in Mechanical Engineering 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 261492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 

 เฉพาะ   เคร่ืองกล  

261431 วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง 3(3-0-6) 2614xx วิชาเฉพาะเลือก 3x-x-x) 

261441 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 2614xx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

261491 ระเบยีบวิธวีิจัย 1(0-3-2) 2614xx วิชาเฉพาะเลือก 3x-x-x) 

2614xx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) รวม 11 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)  

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  B.Eng. (Electrical Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า    147(6) หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      111                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ    จ านวนไม่น้อยกว่า       96 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III   Physics II  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน                      29 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

 Computer Programming   Electric Circuits Laboratory  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

 Engineering Drawing   Engineering Electronics  

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

 Engineering Mechanics I   Control Systems  
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262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

 Electric Circuit Analysis I   และการใช้งาน  

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)  Engineering Tools and Operations 

 Electromagnetic Fields  264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

    Engineering Materials  

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน                      43 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-3-6) 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 

 Digital Circuit Design   Electrical Engineering Project I 

262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ  1(1-0-2) 

 Electric Circuit Analysis II   ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า  

262221 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)  Laws and Ethics for Electrical Engineers 

 Electrical Instruments and Measurements 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-3) 

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-8)  Electrical Engineering Project II 

 Microprocessors     

      

 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะงาน   จ านวน                      26 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนงานใด งานหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

      

 งานไฟฟ้าก าลัง     

262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Machines I   Electrical System Design  

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก้าลัง 3(3-0-6) 

 Electrical Machines II   Electric Power System Analysis 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง 3(3-0-6) 262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 

 Power Electronics   ก้าลัง 2  

262344 การผลิต การส่ง และการจา่ย 3(3-0-6)  Electrical Power Engineering Laboratory II 

 ก้าลังไฟฟ้า  262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง 3(3-0-6) 

 Electrical Power Generation, Transmission  Power System Protection  

 and Distribution  262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 1 1(0-3-2)  High Voltage Engineering  

 Electrical Power Engineering Laboratory I    
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 งานไฟฟ้าสื่อสาร     

262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 262376 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Signal and Systems   Digital Communication  

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2) 

 Digital Signal Processing   Communication Engineering Laboratory II 

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 262478 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

 Principle of Communication   Antenna Engineering  

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2) 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Communication Engineering Laboratory I  Microwave Engineering  

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงขา่ย 3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking  Optical Communication  

      

 หมวดวิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชางานไฟฟ้าก าลัง     

 กลุ่มวิศวกรรมควบคุม เมคคาทรอนิกส์ และเคร่ืองมอืวัด  

262424 ระบบคอมพิวเตอร์และการ 3(3-0-6) 262428 การออกแบบระบบเคร่ืองมือวัด 3(3-0-6) 

 เช่ือมโยง   Instrumentation System Design 

 Computer Systems and Interfacing 262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

262425 ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรมและ 3(3-0-6)  Electric Drives  

 อุปกรณ์ควบคุม  262430 ระบบควบคุมแนวใหม่ 3(3-0-6) 

 Industrial Sensors and Control Devices  Modern Control Systems  

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 262431 การควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Industrial Automation Systems   Digital Control  

262427 เคร่ืองมือวัดกระบวนการ 3(3-0-6)    

 Process Instrumentation     

      

 กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง     

262451 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

 Power Plant and Substation   ในระบบไฟฟ้าก้าลัง  

262452 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  Computer Analysis in Power System 

 Electrical Engineering Materials 262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้าใน 3(3-0-6) 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6)  ระบบแรงต่้า  

 Illumination Engineering   Electrical Safety of Low-Voltage Systems 
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262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6) 262457 การป้องกันฟ้าผา่ 3(3-0-6) 

 ระบบไฟฟ้า   Lightning Protection  

 Electrical Estimation and System Design 262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

   ก้าลัง  

    Selected Topics in Electrical Engineering 

     

 กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน     

262461 วิทยาศาสตร์ความร้อน 3(3-0-6) 262463 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Thermal Sciences   Renewable Energy  

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 262464 การอนุรักษแ์ละการจัดการ 3(3-0-6) 

 Distributed Generation Systems  พลังงาน  

    Energy Conservation and Management 

      

 2) กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร     

262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) 262485 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) 

 Communication Network and Transmission   Wireless Communications  

 Lines 262486 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6) 

262482 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6)  Embedded System Design  

 Radio-Wave Propagation  262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

262483 การสื่อสารดาวเทยีม 3(3-0-6)  สื่อสาร  

 Satellite Communication   Selected l Topics in Communication Engineering 

262484 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6)    

 Mobile Communication     

      

 กลุ่มอื่นๆ     

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)    

 Community Development Voluntary for     

 Engineers     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต    

 Training in Electrical Engineering     

 ไม่น้อยกว่า(270 ชม.)    

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

 ทอ้งถ่ิน*  005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทาง 2(1-3-4) 

รวม 20 หน่วยกิต  วิศวกรรมและการใช้งาน  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) งานไฟฟ้าก าลัง  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-3-6) 262221 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง 3(3-0-6) 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  ไฟฟ้า  

รวม 21 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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   งานไฟฟ้าสื่อสาร  

   005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

   262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

   262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 

   262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

   262221 เคร่ืองมือวัดและการวัดทาง 3(3-0-6) 

    ไฟฟ้า  

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง  งานไฟฟ้าก าลัง  

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-8) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6)  เฉพาะ  

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง 3(3-0-6) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

262344 การผลิต การส่ง และการจา่ย 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 ก้าลังไฟฟ้า  262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x)  ก้าลัง 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต 262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

    ก้าลัง  

งานไฟฟ้าสื่อสาร  รวม 17 หน่วยกิต 

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์ 4(3-3-8)    

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) งานไฟฟ้าสื่อสาร  

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)  เฉพาะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต 262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ 262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงขา่ย 3(3-0-6) 

เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)  262376 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 

   รวม 17 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต 

    Training in Electrical Engineering 

    (ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง  งานไฟฟ้าก าลัง  

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-3) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส้าหรับ 1(1-0-2) 262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

 วิศวกรไฟฟ้า  262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 2 1(0-3-2) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) รวม 14 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก  3(x-x-x)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) งานไฟฟ้าสื่อสาร  

รวม 15 หน่วยกิต 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-3) 

   262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 

งานไฟฟ้าส่ือสาร  262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1                1(0-3-2) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า  รวม 14 หน่วยกิต 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2)    

262478 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)    

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

  :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

  :  B.Eng. (Civil Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า    147(6) หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       111           หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะบังคับ    จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III   Physics II  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     
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  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา  จ านวน                       31 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง 3(3-0-6) 

 Computer Programming   วิศวกรรมโยธา  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)  Applied Mathematics in Civil Engineering 

 Engineering Drawing  263362 คา่ยฝกึงานส้ารวจ  1 หน่วยกิต 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  Survey Camp            (ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 

 Engineering Statics  264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

263211 ก้าลังวัสดุ 1 3(3-0-6)  และการใช้งาน  

 Strength of Materials I   Engineering Tools and Operations 

263212 ก้าลังวัสดุ 2 3(3-0-6) 264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Strength of Materials II   Engineering Materials  

263261 การส้ารวจ 3(2-3-6)    

 Surveying     

263271 กลศาสตร์ของไหล 4(3-3-8)    

 Fluid Mechanics     

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา  จ านวน                       44 หน่วยกิต 

263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 263418 การออกแบบโครงสร้างไม้ 4(3-3-8) 

 Structural Analysis I   และเหล็ก  

263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6)  Design of Timber and Steel Structures 

 Structural Analysis II  263442 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ 2(1-3-4)  Highway Engineering 

 ทดสอบ  263452 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing  Construction Management  

263316 คอนกรีตเทคโนโลยี 4(3-3-8) 263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 

 Concrete Technology   ส้าหรับวิศวกรโยธา  

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)  Laws and Ethics for Civil Engineers 

 Reinforced Concrete Design  263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 4(3-3-8)  Hydraulic Engineering 

 Soil Mechanics  263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

263333 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8)  Civil Engineering Project  

 Foundation Engineering     

263341 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6)    

 Transportation Engineering     
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 หมวดวิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง     

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(2-2-5) 263423 พลศาสตร์ของโครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design   เบื้องต้น  

263420 การออกแบบอาคาร 3(2-2-5)  Introduction to Structural Dynamics 

 Building Design  263424 โครงสร้างคอนกรีตหล่อ 3(3-0-6) 

263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)  ส้าเร็จรูป  

 Mechanical Behavior of Materials  Precast Concrete Structures  

263422 วิธีไฟไนต์เอลิเมนตใ์นงาน 3(2-2-5) 263425 ความคงทนของโครงสร้าง 3(3-0-6) 

 วิศวกรรมโยธา   คอนกรีต  

 Finite Element Method in Civil Engineering  Durability of Concrete Structures 

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและปฐพี    

263334 ธรณีวิศวกรรม 2(1-2-3) 263443 วัสดุการทาง 3(2-2-5) 

 Engineering Geology   Highway Materials  

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งต้น 3(3-0-6) 263444 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Improvement  Traffic Engineering  

263436 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 263445 การออกแบบผิวทาง 3(2-2-5) 

 Introduction to Theoretical Soil Mechanic  Pavement Design  

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและส ารวจ   

263351 วิศวกรรมการจัดการ 3(3-0-6) 263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Engineering Management   ส้าหรับวิศวกรรมโยธา  

263363 การส้ารวจแนวทาง 3(2-2-5)  Geographic Information System for Civil  

 Route Surveying   Engineering  

263454 วิธีการก่อสร้างและการ 3(2-2-5) 263465 การส้ารวจด้วยภาพถา่ยทาง 3(2-2-5) 

 ประมาณราคา   อากาศ  

 Construction Methods and Cost Estimation  Photogrammetric Surveying  

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสุขาภิบาล   

263373 หลักอุทกวิทยา 3(3-0-6) 263477 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 

 Principle of Hydrology   ระบบประปาภายในอาคาร  

263374 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)  Water Supply Engineering and Design in  

 Water Supply and Sanitary Engineering  Building  
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263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้้า 3(3-0-6) 263478 วิศวกรรมการระบายน้้า 3(3-0-6) 

 Water Resources Engineering   Drainage Engineering  

 กลุ่มสหวิชา     

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 275200 อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6) 

 Selected Topics in Civil Engineering  Community Development Voluntary for 

    Engineers  

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

      

 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

263391 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)    

     

  

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 134300  อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 13300 6 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

   263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

   264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

    และการใช้งาน  

   004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 263212 ก้าลังวัสดุ 2  3(3-0-6) 

241253 แคลลูลัส 3 3(3-0-6) 263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

263211 ก้าลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 263261 การส้ารวจ 3(2-3-6) 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 263271 กลศาสตร์ของไหล  4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง    

 วิชาการ (English for Academic Purposes)  

   

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 วิศวกรรมโยธา   เฉพาะ  

263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 263317 การออกแบบคอนกรีตเสริม 4(3-3-8) 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-4)  เหล็ก  

263316 คอนกรีตเทคโนโลยี 4(3-3-8) 263331 ปฐพีกลศาสตร์  4(3-3-8) 

263362 คา่ยฝกึงานส้ารวจ* 1 หน่วยกิต 263341 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 

 (ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx   วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 17 หน่วยกิต 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก** 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ   * จัดการเรียนการสอนก่อนการเปดิภาคการศึกษา     

 2 สัปดาห์     

 ** ให้เลือกเรียนรายวิชา 263373 หลักอุทกวิทยา    

 (Principle of Hydrology) 3(3-0-6)    

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   263391 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)  6 หน่วยกิต 

    Professional Training   (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

263333 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 263452 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

263418 การออกแบบโครงสร้างไม้และ 4(3-3-8) 263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 

 เหล็ก   ส้าหรับวิศวกรโยธา  

263442 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์  3(3-0-6) 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 16 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  :  B.Eng. (Industrial Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า    147(6) หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      111                      หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III   Physics II  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน                      33 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

 Computer Programming   และการใช้งาน  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)  Engineering Tools and Operations 

 Engineering Drawing  264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)  Engineering Materials  

 Engineering Mechanics I  264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  Engineering Statistics  

 Engineering Mechanics II  264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) 

261232 เทอร์โมไดนามกิส์พื้นฐาน 3(3-0-6)  Manufacturing Processes I  

 Fundamental of Thermodynamics 264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8)  Manufacturing Processes II  

 Fundamental of Electrical Engineering    

      

 วิชาเฉพาะด้าน     

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน                      24 หน่วยกิต 

264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Engineering Economics   Safety Engineering  

264311 การวิจัยด้าเนินงาน 3(3-0-6) 264322 วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง 3(3-0-6) 

 Operations Research   Maintenance Engineering  

264312 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Quality Control   Production Planning and Control 

264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3(3-0-6) 264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรม   Industrial Plant Design  

 Industrial Work Study     

      

 กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน                      30 หน่วยกิต 

 กลุ่มรายวิชาแกน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 264491 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Mechanics of Fluids   Seminar  

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Laboratory  Industrial Engineering Project 

264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)    

 Industrial Engineering Laboratory    
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 กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต  

264341 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(2-3-6) 264441 จติวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Tool Engineering   Industrial Psychology  

264342 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 264442 การจัดองคก์รทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis   และการจัดการ  

    Industrial Organization and Management 

      

 กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน    

264343 การจัดการโลจสิติกส์และ 3(3-0-6) 264443 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6) 

 โซ่อุปทาน   Transportation and Distribution 

 Logistics and Supply Chain Management 264444 การออกแบบระบบขนถ่าย 3(3-0-6) 

264344 การจัดการสินค้าคงคลังและ 3(3-0-6)  วัตถุดิบ  

 คลังสินค้า   Material Handling Systems Design 

 Inventory and Warehouse Management    

      

 กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ    

264345 การผลิตแบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 264445 ระบบคอมพิวเตอร์และ 3(3-0-6) 

 Manufacturing Automation   การเช่ือมต่อ  

264346 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 3(3-0-6)  Computer System and Interfacing 

 เคร่ืองกลวิทัศน์  264446 ระบบควบคุมและแบบจ้าลอง 3(3-0-6) 

 Industrial Robotics and Machine Vision  Modeling and Control Systems 

      

 กลุ่มรายวิชาเอกเลือก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต  

264451 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 264461 การออกแบบและวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Industrial Laws   การทดลอง  

264452 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)  Design and Analysis of Experiments 

 Quality Management  264462 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-6) 

264454 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)  Enterprise Resource Planning 

 Project Management  264464 วิศวกรรมโลหะการ 3(2-3-6) 

264455 การศึกษาความเป็นไปได้ 3(3-0-6)  Metallurgy Engineering  

 Feasibility Study     
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264457 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 264465 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน 3(2-3-6) 

 Value Engineering   การออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม 

264458 การยศาสตร์ 3(3-0-6)  Computer Aided Design, Manufacturing and  

 Ergonomics   Engineering  

264459 การประหยัดพลังงาน 3(2-3-6) 264466 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Energy Conservation   อุตสาหการ  

    Selected topic in Industrial Engineering 

      

 กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน    

264471 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 264475 เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ 3(3-0-6) 

 Multimodal Transport   โลจสิติกส์  

264472 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)  Information Technology for Logistics 

 Material Handling and Packaging 264476 การจัดการการจัดหา 3(3-0-6) 

264473 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโลจสิติกส์ 3(3-0-6)  Procurement Management  

 Legal Aspects for Logistics  264477 โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)  International Logistics  

 Game Theory and Business Strategy    

      

 กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ    

264481 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) 264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-6) 

 Electronic and Digital Circuit   Flexible Manufacturing System 

264482 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6) 264485 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 Microprocessor Application   Artificial Intelligence  

264483 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6)    

 Mechanical Design     

      

 กลุ่มสาขาวิศวกรรมอื่นๆ     

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)    

 Community Development Voluntary for     

 Engineers     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

264391 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.)    

     

  

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

รวม 20 หน่วยกิต 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

   244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

   261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

    และการใช้งาน  

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)  เฉพาะ  

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา* 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชน 

 (English for Academic Purposes)  ส้าหรับวิศวกร (Community Development  

    Voluntary for Engineers)  

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

261232 เทอร์โมไดนามกิส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6) 

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6) 264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3(3-0-6) 

264311 การวิจัยด้าเนินงาน 3(3-0-6)  อุตสาหกรรม  

264312 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 264322 วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง 3(3-0-6) 

264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   264391 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

    Professional Training  (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 2644xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 

264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6) 2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

2644xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x) 264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2) 

264491 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 10 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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คณะศลิปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ

สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการช่ัวคราววิทยา

เขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้าย

สถานที่ท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2544 ไ ด้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ                  

เป็น 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ

กลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับ

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชา

พื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี

การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม  

ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่

รับผิดชอบคือ สาขาวิชานติิศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน สว่น

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านัก

วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ที่ต้ังขึ้นใหม่  

ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ใน

ปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ จึง

เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     1.1  สาขาวิชาภาษาจีน 

     1.2  สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น 

     1.3  สาขาวชิาภาษาไทย 

     1.4  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

     1.5  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี 

 อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

และการประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหนา้ที่ใน

องค์กรรัฐและเอกชน ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ 

เจ้าหนา้ที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท างานของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ บุคลากรใน

สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน นักแปล ประกอบ

อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญ่ีปุ่น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 บุคลากรองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นักเขียน บรรณาธิการ 

เป็นต้น นักธุรการวิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ผู้ช่วยวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย 

บุคลากรในองค์กรสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ อาทิ 

ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เป็น

ต้น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 นักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน เลขานุการ นักเขียน นักแปล ล่าม นักพิสูจน์อักษร 

นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา (กรณีที่จะประกอบอาชีพ

บุคลากรทางการศึกษานอกเหนอืจากในสถาบันอุดมศึกษา ตอ้ง

ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 เจ้าหนา้ที่ด้านการตา่งประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษใน

การติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เลขานุการ เจ้าหนา้ที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ

โรงแรม สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออก

สนิค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ 

สถานท่ีตัง้ 

คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ตอ่ 1382  

โทรสาร.0-5446-6660 

E-mail : libarts@up.ac.th 

www.libarts.up.ac.th 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 

  :  Bachelor of Arts (Chinese) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

  :  B.A. (Chinese) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        87 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

142398 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 Research Methodology   เฉพาะ  

    English for Specific Purposes  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        57 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       33 หน่วยกิต 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142213 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   Chinese Translation I  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II   และการเขยีนภาษาจีน 1  

    Chinese Reading and Writing Development I 
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142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

 การพูดภาษาจีน 1    การเขยีนภาษาจนี 2  

 Chinese Listening and Speaking Development I  Chinese Reading and Writing Development II 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142241 ไวยากรณ์จนี 1  3(2-2-5) 

 การพูดภาษาจีน 2    Chinese Grammar I  

 Chinese Listening and Speaking Development II 142341 ไวยากรณ์จนี 2  3(2-2-5) 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  Chinese Grammar II  

 Chinese for Communication III     

142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)    

 Chinese for Communication IV     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 142361 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ 3(2-2-5) 

 Chinese History and Culture   ทอ่งเที่ยว   

142302 วัฒนธรรมจนีในประเทศไทย 3(3-0-6)  Chinese for Business in Tourism 

 Chinese Culture in Thailand  142401 ภาษาจีนโบราณ  3(3-0-6) 

142303 ภาษติส้านวนจนี  3(3-0-6)  Classical Chinese  

 Chinese Proverbs and Idioms  142431 การอ่านหนังสือพิมพ์จนี 3(2-2-5) 

142304 วิวัฒนาการตัวอักษรจนี 3(3-0-6)  Chinese Newspaper Reading 

 Evolution of Chinese Characters 142432 การอ่านและการเขยีนภาษาจีน 3(2-2-5) 

142311 การแปลภาษาจนี 2 3(2-2-5)  เชิงวิชาการ   

 Chinese Translation II   Chinese Academic Reading and Writing 

142321 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142461 ภาษาจีนส้าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 

 การพูดภาษาจีน 3   Chinese for Tour Guide  

 Chinese Listening and Speaking Development III 142462 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 

142351 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)  Chinese for Business  

 Introduction to Chinese Literature 142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ 3(2-2-5) 

142352 วรรณคดีจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)  ภาษาต่างประเทศ  

 Modern Chinese Literature   Teaching Chinese as a Foreign Language 

142353 วรรณคดีจีนโบราณ 3(3-0-6)    

 Classical Chinese Literature     
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 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิตา 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  

      

 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(2-2-5) 144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Literary works and Society 

 Effective information Receiving Skills 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(2-2-5)  Thai Language and Culture  

 ประสิทธิภาพ  144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Effective information Transferring Skills  Language for mass Communication 

144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(2-2-5)    

 ฝกึอบรม     

 Meeting and Seminar setting Skill    

      

 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I   ฝร่ังเศส 1  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5)  French Reading and Writing I 

 French II  145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2  

 French Listening and Speaking I  French Reading and Writing II 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน                       18 หน่วยกิ 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   English for Communication  

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

    English for Discussion  
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146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์        สาธารณะ  

 Progressive Reading and Writing  Public Speaking and Presentation 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง    3(2-2-5)    

 Advance Reading and Writing     

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

142491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 142498 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

142497 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

142111 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการ 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 พูดภาษาจีน 1  142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต  การพูดภาษาจีน 2  

   รวม 15 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5)  การเขยีนภาษาจนี 2  

 การเขยีนภาษาจนี 1  142241 ไวยากรณ์จนี 1  3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 142213 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต  เฉพาะ  

   00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)        

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142341 ไวยากรณ์จนี 2 3(2-2-5) 14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

142398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 142491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142497 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142498 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

 

  



522 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุ่น) 

  :  Bachelor of Arts (Japanese) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 

  :  B.A. (Japanese) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       84 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนจ้านวน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกจ้านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต กลุ่ม 

วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

      

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 143398 ระเบยีบวิจัย 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Research Methodology  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       54 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

143101 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 1 3(2–2-5) 143203 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(2–2-5) 

 Basic Japanese l   Basic Japanese Writing  

143102 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 2 3(2–2-5) 143211 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5) 

 Basic Japanese ll   Japanese for Communication III 
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143111 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 143212 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication I   Japanese for Communication IV 

143112 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 143301 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 1 3(2–2-5) 

 Japanese for Communication II   Intermediate Japanese l  

143201 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 3 3(2–2-5) 143302 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 2 3(2–2-5) 

 Basic Japanese lll   Intermediate Japanese ll  

143202 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 4 3(2–2-5) 143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Japanese lV   Introduction to Japanese Linguistic 

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

143322 อักษรญี่ปุ่น 3(3-0-6) 143421 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุน่ 3(2-2-5) 

 Japanese Characters and Letters  Japanese Phonetic  

143331 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 143452 ภาษาญี่ปุน่ในสถานการณ์ 3(2–2-5) 

 History and Culture of Japan   ปัจจุบัน  

143341 วรรณกรรมญี่ปุน่เบื้องต้น 3(3-0-6)  Japanese in Current Affairs  

 Introduction to Japanese Literature 143461 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการทอ่งเที่ยว 3(2–2-5) 

143351 ภาษาญี่ปุน่เชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)  Japanese for Tourism  

 Japanese Language in Social and Cultural Aspects 143462 การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะ 3(2-2-5) 

143361 ภาษาญี่ปุน่ธุรกิจ 3(2–2-5)  ภาษาต่างประเทศ  

 Business Japanese   Teaching Japanese as a Foreign Language 

143371 การเปรียบเทยีบภาษาญี่ปุน่กับ 3(2-2-5) 143471 การแปลภาษาญี่ปุน่ 3(2-2-5) 

 ภาษาไทย   Japanese Translation     

 Japanese-Thai Contrastive Study       

143401 ภาษาญี่ปุน่เชิงวิชาการ 3(2-2-5)    

 Academic Japanese     

      

 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิตา 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

    Chinese Reading and Writing Development I 
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142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)   

 การพูดภาษาจีน 1    

 Chinese Listening and Speaking Development I    

     

 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(2-2-5) 144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ   ฝกึอบรม  

 Effective information Receiving Skills  Meeting and Seminar setting Skill 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(2-2-5) 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Thai Language and Culture  

 Effective information Transferring Skills 144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)  Language for mass Communication 

 Literary works and Society     

      

 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-3-6) 145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I   ฝร่ังเศส 1  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5)  French Reading and Writing I 

 French II  145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2  

 French Listening and Speaking I  French Reading and Writing II 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง    3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Advance Reading and Writing 

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  English for Discussion  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์       146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  สาธารณะ 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  Public Speaking and Presentation 

 English for Communication     
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 วิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

143497 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 143499 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

143498 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

143101 ภาษาญี่ปุ่นขัน้ต้น 1 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

143111 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 143102 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 2 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต 143112 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5) 

   รวม 15 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 143202 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 4 3(2-2-5) 

143201 ภาษาญี่ปุน่ขัน้ต้น 3 3(2-2-5) 143203 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

143211 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x–x-x)  เฉพาะ  

รวม 15 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x–x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 15 หน่วยกิต 

3(3-0-6) English for Academic Purposes    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

143301 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 1 3(2-2-5) 143302 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 2 3(2-2-5) 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3(3-0-6) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

143398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143497 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143498 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 143499 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

  :  Bachelor of Arts (Thai) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

  :  B.A. (Thai) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้   

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        84 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

144398 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 Research Methodology   เฉพาะ  

    English for Specific Purposes  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        78 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า        39 หน่วยกิต 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ    Masterpieces of Thai Literature 

 Effective Communication Skills 144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144114 การพูด 3(2-2-5)  Language and Culture  

 Speaking  144210 การเขยีนเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6)  Academic Writing 

 Thai Linguistics     
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144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Grammar in Thai Language   Critical Reading  

144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 

 Contemporary Literary Works   Literary Works Criticism  

   144339 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

    Folklore   

     

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้    

144451 การฝกึงาน                        6 หน่วยกิต 144453 การศึกษาอสิระ                6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

144452 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        39 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย  จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 ก.  กลุ่มวิชาทักษะ    

144310 การเขยีนเอกสารส้านักงาน 3(2-2-5) 144411 การเขยีนสารคดีและบันเทิง 3(2-2-5) 

 Office Document Writing   คดี  

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ 3(2-2-5)  Feature and Fiction Writing  

 ภาษาต่างประเทศ  144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Teaching Thai as a Foreign Language  และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์  

   Language for Mass communication and  

    Editorial Word of Printed Media 

      

 ข.  กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144224 พัฒนาการภาษาไทย 3(3-0-6) 144322 อักษรและอักขรวิธีล้านนา 3(3-0-6) 

 Development of Thai Language  Lanna Alphabets and  Orthography 

144320 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 144323 ภาษาไทยถ่ิน 3(2-2-5) 

 Sociolinguistic  Thai Dialects 

144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)    

 Foreign Languages in the Thai Language    
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 ค.  กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย    

144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

 Literary Works for Children and Adolescents  Development of Thai Literary Works 

144430 วรรณศิลปไ์ทย 3(2-2-5) 144433 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 

 The Art of Thai Literature   Regional Literary Works  

144432 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)    

 Literary Works and Society    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา  จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดในโครงสร้างหลักสุตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 ก.  กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1     

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 ข.  กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  

      

 ค.  กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                       3(2-2-5)    145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I        ฝร่ังเศส 1   

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2                                           3(2-2-5)        French  Reading and Writing I 

 French II  145221 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French  Reading and Writing II 
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145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

     

 ง.  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   English for Communication  

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  English for Discussion  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์       146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  สาธารณะ  

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง    3(2-2-5)  Public Speaking and Presentation 

 Advance Reading and Writing     

      

 จ.  กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี     

144261 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 144365 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 

 Basic Korean I   เกาหลี   

144262 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5)  Korean Listening and Speaking 

 Basic Korean II  144466 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  เกาหลี 

 Korean  for Communication   Korean Reading and Writing  

144364 เกาหลีศึกษา 3(3-0-6)    

 Korean Studies     

      

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

 ประสิทธภิาพ  003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144114 การพูด 3(2-2-5) 

004xxx   กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

146230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์  32-2-5) 

 เฉพาะ  144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 144339 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(3-0-6) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้  

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144452 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 

  :  Bachelor of Arts (French) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

  :  B.A. (French) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        90 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 145398 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Research Methodology  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       45 หน่วยกิต 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

 French I   French Linguistics  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 145251 อารยธรรมฝร่ังเศส   3(3-0-6) 

 French II   French Civilization   

145111 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 145321 การเขยีนเรียงความภาษา 3(2-2-5) 

 ฝร่ังเศส 1   ฝร่ังเศส  

 French Listening and Speaking I  French Composition Writing  
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145112 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 3(2-2-5) 

 ฝร่ังเศส 2   ภาษาต่างประเทศ 1  

 French Listening and Speaking II  Teaching French as a Foreign Language I 

145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 145361 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการ 3(2-2-5) 

 ฝร่ังเศส 1   ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 1  

 French Reading and Writing I   French for Tourism and Hotel I 

145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 145371 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 1 3(2-2-5) 

 ฝร่ังเศส 2    French - Thai Translation I  

 French Reading and Writing II  145416 การเขยีนรายงานภาษา 3(2-2-5) 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส  

 French III   French Report Writing  

145231 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)    

 Introduction to French Literature    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

145211 การสนทนาและการอภิปราย 3(2-2-5) 145352 สิ่งพิมพ์และสื่อฝร่ังเศส  3(2-2-5) 

 Conversation and Discussion   French Press and Media  

145222 การอ่านงานเขยีนทั่วไป  3(3-0-6) 145353 ภาพยนตร์และเพลงฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

 General Text Reading   French Cinema and Song  

145331 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัย 3(3-0-6) 145362 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 

 คริสต์ศตวรรษท่ี 17-18   สุขภาพ 1  

 17th-18th Century French Literature  French for Health Services I  

145332 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัย 3(3-0-6) 145363 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจและ 3(2-2-5) 

 คริสต์ศตวรรษท่ี 19   เลขานุการ  

 19th Century French Literature   French for Business and Secretarial Science 

145333 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัย 3(3-0-6) 145461 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการ 3(2-2-5) 

 คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จนถงึปัจจุบัน  ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 2  

 20th Century and comtemporary French   French for Tourism and Hotel II 

 Literature  145462 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการ 3(2-2-5) 

145342 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 3(2-2-5)  สุขภาพ 2  

 ภาษาต่างประเทศ 2   French for Health Services II  

 Teaching French as a Foreign Language II 145471 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 2 3(2-2-5) 

145351 ฝร่ังเศสปัจจุบัน  3(3-0-6)  French -Thai Translation II  

 France Today     
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 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิตา 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1     

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  

      

 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(3-0-6) 144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Literary works and Society 

 Effective information Receiving Skills 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(3-0-6)  Thai Language and Culture  

 ประสิทธิภาพ  144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

 Effective information Transferring Skills  Thai for Mass Media  

144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(3-0-6)    

 ฝกึอบรม     

 Meeting and Seminar Setting Skill    

      

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   English for Communication  

 Practical Reading and Writing     
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146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์        English for Discussion  

 Progressive Reading and Writing 146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง    3(2-2-5)  สาธารณะ  

 Advance Reading and Writing  Public Speaking and Presentation 

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

145481 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 145483 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

145482 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต  

 Independent Study     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ฝร่ังเศส 1  145104 ภาษาฝร่ังเศส 2  3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(X-X-X) 145112 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 

รวม 16 หน่วยกิต  ฝร่ังเศส 2  

   145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

    ฝร่ังเศส 2   

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต    2(1-2-3) 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3  3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6)  เฉพาะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X) 145231 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(X-X-X) 145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส  3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(X-X-X) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

145321 การเชียนเรียงความภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 3(2-2-5) 

145361 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5)  ภาษาต่างประเทศ 1  

 และการโรงแรม1  145371 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 1 3(2-2-5) 

145xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 145398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

145xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 145xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

145416 การเขยีนรายงานภาษาฝร่ังเศส 3 (2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

145xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 145481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

145xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 145482 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 145483 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

  :  Bachelor of Arts (English) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

  :  B.A. (English) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        84 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146398 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(3-0-6)    

 Research Methodology     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        57 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       42 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3 (2-2-5) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Introduction to Linguistics    

 Practical Reading and Writing   146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  Introduction to Phonetics  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Progressive Reading and Writing  เบื้องต้น  

    Introduction to English Syntax 
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146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication   ทางธุรกิจ 1  

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5)  English for Business Communication I 

 Advance Reading and Writing   146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  Principle of Translation I  

 English for Discussion  146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5)  Principle of Translation II  

 สาธารณะ  146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 

 Public Speaking and Presentation  English Literature and Society 

146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)    

 เบื้องต้น    

 Introduction to British and American Literature    

      

 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146361 สรวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Phonology   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

146362  ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)  Introduction to English Pragmatics  

 Introduction to English Morphology    

146363  อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

 เบื้องต้น      

 Introduction to English Semantics    

 กลุ่มวรรณคดี     

146342 การอ่านเร่ืองสั้น 3(3-0-6) 146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 Reading Short Stories   British and American Novels  

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความ 3(3-0-6) 146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 ซาบซ้ึง    British and American Drama  

 Poetry Appreciation     

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146371  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2   English for Hotel Business  

 English for Business Communication II 146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการ  

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)  ทอ่งเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 English for Tourism I   English for Tourism II  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Linguistics and Its Application   Language and Communication 

      

 กลุ่มวรรณคดี     

146442 บทละครเช็คสเปยีร์ 3(3-0-6) 146443 งานประพันธเ์อกของโลก   3(3-0-6) 

 Shakespeare Drama     Masterpieces of World Literature 

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146472 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146473 การจดบันทกึและการสรุป 3(2-2-5) 

 English for Services   ความเพื่อการอาชีพ  

    Note-taking and Summarizing for Career 

      

 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1    

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Skills III  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  
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 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(2-2-5) 144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Literary works and Society 

 Effective information Receiving Skills 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(2-2-5)  Thai Language and Culture  

 ประสิทธิภาพ  144444 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Effective information Transferring Skills  Thai for Mass media 

144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(2-2-5)    

 ฝกึอบรม     

 Meeting and Seminar setting Skill    

      

 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                       3(2-2-5)    145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I        ฝร่ังเศส 1   

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2                                           3(2-2-5)        French Reading and Writing I 

 French II  145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้   

146481 การฝึกงาน   6 หน่วยกิต 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-Operative Education     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา   3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 001103 ทักษะภาษาไทย              3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ    003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ   3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    

   146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  เบื้องต้น   

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x)  เบื้องต้น  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x)  ทางธุรกิจ 1  

รวม 18 หน่วยกิต 146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

    สาธารณะ  

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2  3(3-0-6) 

146321 หลักการแปล 1  3(3-0-6) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา   3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

School of Architecture and Fine Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ก่อตั้ง

ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2553 โดยมี

ปรัชญาของคณะ คือ ปัญญาสร้างสรรค์สังคม ใช้สีประจ าคณะ 

คือ สีซิลเวอร์ ในปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรศิลปกรรม 

ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

ซึง่เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2555  ได้เปิดการเรียนการสอนใน 2

หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 ในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดการเรียนการสอน ใน 2 

หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร

บัณฑิ ต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล และหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

 ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 1 

หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

    1.1  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรสากล 

2.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

    2.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

    2.2  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

3.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

    3.1  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    3.2  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ  

 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 นักดนตรี นักร้อง บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัยและ

นักวิชาการทางด้านดนตรีสากล ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตและละคร

เพลง  ผู้ประกอบการบริษัทค่ายเพลง ห้องซ้อมดนตรี และห้อง

บันทึกเสียง ผู้บันทึกและตัดต่อเสียงดนตรี ผู้ประกอบการร้าน

ขายเครื่องดนตรี ขายวัสดุและซ่อมเครื่องดนตรี ช่างผู้ผลิต

เครื่องดนตรี นักดนตรีบ าบัด นักดนตรีเพื่อศาสนพิธี วาทยกร 

ผู้ประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสยีงประสาน ผู้อ านวยเพลง ผู้ปรับ

วงดนตรีสากล  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 ศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง นักธุรกิจ

ทางด้านการจัดการแสดง นักวิชาการในองค์กรทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม นักวิเคราะห์ วิจารณ์ด้านศิลปะการแสดง 

นักวจิัยทางดา้นศิลปะการแสดง บุคลากรทางการศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

  นักออกแบบ ได้แก่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  

กราฟิก เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องปั้นดนิเผา, ตกแตง่ภายใน ภูมิ

ทัศน์  สื่อ การแสดง ผู้ประกอบการในสายศิลปะและการ

ออกแบบ พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา 

นักวชิาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปิน 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 สถาปนิก, นักออกแบบ นักเขียนแบบ นักธุรกิจด้านการ

ออกแบบ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง นักพัฒนาชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย        

ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ควบคุม 

การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างนักวิจัยงาน

ดา้นสถาปัตยกรรม  

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 มัณฑนากร นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักเขียน

แบบสถาปัตยกรรมภายใน  นักธุรกิจด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

ภายใน นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบแสงสว่าง ที่

ปรึกษา ผู้บ ริหารและอ านวยการก่อสร้าง นักออกแบบ

นทิรรศการ นักออกแบบกราฟกิ นักวชิาการดา้นสถาปัตยกรรม

ภายใน วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายใน และมัณฑนศิลป์ 

สถานท่ีตัง้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ตอ่ 3362 

โทรสาร 0-5446-6715 

E-mail : safa@up.ac.th 

Website : safa.up.ac.th 
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

  :  Bachelor of Music (Western Music)  

 ช่อย่อ :  ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

  :  B.M. (Western Music)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         21            หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 

 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Fundamental English    

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                         จ านวน                      46 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 185111 ทักษะและการรวมวงดนตรี 3(1-4-4) 

 เฉพาะ   สากลขัน้พืน้ฐาน 1  

 English for Specific Purposes                    Basic of Western Music Skills Instrumental  

181111 สุนทรียศาสตร์                             3(3-0-6)  and Ensemble I  

 Aesthetics  185112 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3(1-4-4) 

185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ 3(2-2-5)  ขัน้พืน้ฐาน 2  

 โสตประสาท 1    Basic of Western Music Skills Instrumental  

 Sight-Singing and Aural Training I  and Ensemble II  

185114 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ 3(2-2-5) 185311 การแต่งท้านองสอดประสาน  3(3-0-6) 

 โสตประสาท  2   Counterpoint  

 Sight-Singing and Aural Training II 185312 ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล 3(3-0-6) 

185115 คยี์บอร์ดขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5)  Western Music History and Literature 

 Basic of Keyboard Skills  185313 รูปแบบและการวิเคราะห์  3(3-0-6) 

185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6)  ดนตรีสากล  

 Theory of western Music I   Form and Analysis of Western Music 

185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 185411 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Theory of Western Music II   Research Methodology  

185211 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6) 185412 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Theory of Harmony I   Seminar  
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185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0-6)    

 Theory of Harmony II     

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        24 หน่วยกิต 

 กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล           จ านวน                        12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาคยี์บอร์ด     

185221 คยี์บอร์ด 1 3(1-4-4) 185321 คยี์บอร์ด 3 3(1-4-4) 

 Keyboard  I   Keyboard  III  

185222 คยี์บอร์ด 2 3(1-4-4) 185322 คยี์บอร์ด 4 3(1-4-4) 

 Keyboard  II   Keyboard  IV  

      

 กลุ่มวิชาขับร้อง     

185223 ขับร้อง 1 3(1-4-4) 185323 ขับร้อง 3 3(1-4-4) 

 Voice  I   Voice  III  

185224 ขับร้อง 2 3(1-4-4) 185324 ขับร้อง 4  3(1-4-4) 

 Voice  II   Voice  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองสาย                                          

185225 เคร่ืองสาย 1 3(1-4-4) 185325 เคร่ืองสาย 3 3(1-4-4) 

 String  I   String  III  

185226 เคร่ืองสาย 2 3(1-4-4) 185326 เคร่ืองสาย 4 3(1-4-4) 

 String  II   String  IV  

      

 กลุ่มวิชากีต้าร์     

185227 กีตา้ร์ 1 3(1-4-4) 185327 กีตา้ร์ 3   3(1-4-4) 

 Guitar  I   Guitar  III  

185228 กีตา้ร์ 2 3(1-4-4) 185328 กีตา้ร์ 4 3(1-4-4) 

 Guitar  II   Guitar  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองลมไม้     

185229 เคร่ืองลมไม้ 1 3(1-4-4) 185329 เคร่ืองลมไม้ 3 3(1-4-4) 

 Woodwind  I   Woodwind  III  

185231 เคร่ืองลมไม้ 2 3(1-4-4) 185331 เคร่ืองลมไม้ 4 3(1-4-4) 

 Woodwind  II   Woodwind  IV  
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 กลุ่มวิชาเคร่ืองทองเหลือง     

185232 เคร่ืองทองเหลือง 1 3(1-4-4) 185332 เคร่ืองทองเหลือง 3 3(1-4-4) 

 Brass  I   Brass   III  

185233 เคร่ืองทองเหลือง 2 3(1-4-4) 185333 เคร่ืองทองเหลือง 4 3(1-4-4) 

 Brass  II   Brass  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองกระทบ                                         

185234 เคร่ืองกระทบ 1 3(1-4-4) 185334 เคร่ืองกระทบ 3 3(1-4-4) 

 Percussion  I   Percussion  II  

185235 เคร่ืองกระทบ 2 3(1-4-4) 185335 เคร่ืองกระทบ 4 3(1-4-4) 

 Percussion  II   Percussion  IV  

      

 กลุ่มรายวิชาปฎิบัติการรวมวงดนตรีสากล          จ านวน                        12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีคลาสสิก    

185241 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1 3(1-4-4) 185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3 3(1-4-4) 

 Classical Music Ensemble I   Classical Music Ensemble III  

185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2 3(1-4-4) 185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4 3(1-4-4) 

 Classical Music Ensemble II   Classical Music Ensemble IV  

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์    

185243 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส ์1 3(1-4-4) 185343 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส ์3 3(1-4-4) 

 Jazz and Blues Music Ensemble I  Jazz and Blues Music Ensemble III 

185244 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส ์2 3(1-4-4) 185344 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส ์4 3(1-4-4) 

 Jazz and Blues Music Ensemble II  Jazz and Blues Music Ensemble IV  

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีสมัยนิยม    

185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1 3(1-4-4) 185345 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3 3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble I   Popular  Music Ensemble III  

185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2 3(1-4-4) 185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4 3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble II   Popular Music Ensemble IV  

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีลูกทุง่    

185247 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 1 3(1-4-4) 185347 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 3 3(1-4-4) 

 Country Music Ensemble I  Country Music Ensemble III 
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185248 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 2 3(1-4-4) 185348 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 4 3(1-4-4) 

 Country Music Ensemble II  Country Music Ensemble IV 

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงขับร้องประสานเสียง    

185249 การรวมวงขับรอ้งประสานเสยีง 1 3(1-4-4) 185349 การรวมวงขับรอ้งประสานเสยีง3 3(1-4-4) 

 Choral Ensemble I   Choral Ensemble III  

185251 การรวมวงขับรอ้งประสานเสยีง 2 3(1-4-4) 185351 การรวมวงขับรอ้งประสานเสยีง4 3(1-4-4) 

 Choral Ensemble II   Choral Ensemble I  

      

 วิชาเอกเลือก                                                      จ านวน                        18 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้     

 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ทฤษฏีและการวิเคราะห์   

185361 ดนตรีเอเชีย 3(3-0-6) 185461 ดุริยางคสถาปัตยกรรมและ 3(3-0-6) 

 Asian Music   อุโฆษวิทยา  

185362 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 3(3-0-6)  Musical Architecture and Acoustics 

 Theory of Jazz  185462 ดนตรีบ้าบัด 3(3-0-6) 

    Music Therapy  

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ    

185371 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้าหรับ 3(2-2-5) 185472 การจัดการงานดนตรีสากล 3(3-0-6) 

 ดนตรีสากล   Western Music Management  

 Computer Technology for Western Music 185473 การซ่อมเคร่ืองดนตรีสากล                                 3(2-2-5) 

185471 วิศวกรรมระบบเสียงและ     3(2-2-5)  Repair of Western Musical Instruments 

 การบันทกึเสียง     

 Audio System and Sound Recording Engineering    

      

 กลุ่มวิชาทักษะและการปฏิบัติ     

185381 ทักษะเคร่ืองดนตรีสากล                                                     3(2-2-5) 185383 การฟังและความเขา้ใจดนตรี                                         3(2-2-5) 

 Western Musical Instruments Skills  สากล  

185382 การขับร้องประสานเสียง                                             3(2-2-5)  Western Music Listening and Understanding 

 Chorus  185384 การอ้านวยเพลง 3(2-2-5) 

185385 วงโยธวาทิต 3(2-2-5)  Conducting  

 Marching Band  185482 การแสดงดนตรีสากล  3(1-4-4) 

185481 การประพันธแ์ละการเรียบเรียง 3(2-2-5)  Western Music Recital   

 ดนตรีสากล  185483 การปฏิบัติและการรวมวง 3(1-4-4) 

 Western Music Composition and Arrangement  ดนตรีสากล 

   Western Music Practicum and Ensemble 
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 กลุ่มวิชาการฝึกงาน การศึกษาอิสระ  และสหกิจศึกษา   จ านวน                         6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา     

185491 การฝึกงาน     6 หน่วยกิต 185493 สหกิจศึกษา                                                               6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

185492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี                            จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  ท้องถิ่น*  

185111 ทักษะและการรวมวงดนตรี 3(1-4-4) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 สากลขัน้พืน้ฐาน 1  185112 ทักษะและการรวมวงดนตรี 3(1-4-4) 

185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ 3(2-2-5)  สากลขัน้พืน้ฐาน 2  

 โสตประสาท  1  185114 การอ่านโน้ตสากลและการ 3(2-2-5) 

185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6)  ฝกึโสตประสาท  2  

รวม 18 หน่วยกิต 185115 คยี์บอร์ดขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

   185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 

   004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

  

  

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0-6) 

185211 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6) 185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 

185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4)  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล) 

 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล)  185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 

185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4)  ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล) 

 ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)  00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00XXXX* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ:*  ให้นิสิตเลือกเรียน  001113    

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

185311 การแต่งท้านองสอดประสาน  3(3-0-6) 185313 รูปแบบและการวิเคราะห์  3(3-0-6) 

185312 ประวัติและวรรณกรรมดนตรี 3(3-0-6)  ดนตรีสากล  

 สากล  185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 

185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาปฏิบัติ 3(1-4-4)  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล)  

 เคร่ืองดนตรีสากล)  185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 

185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4)  ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล) 

 ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)  185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

                                                                           

    

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

185411 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

185412 สัมมนา 1(0-2-1) 185491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185493 สหกิจศึกษา                                                                      6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) 

  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts) 

 ช่ือย่อ  :  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  

  :  B.F.A. (Performing Arts)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

      



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 565 

 

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Aesthetics  

 English  for  Specific  Purposes     

      

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      70 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชา ประวัติ ทฤษฎี และการวิจัย  จ้านวน                       16 หน่วยกิต 

183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 183414 สัมมนา  1(0-3-2) 

 Performing Arts History    Seminar  

183212 ทฤษฏีและการวิจารณ์ 3(3-0-6) 183415 ศิลปะการแสดงนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

 ศิลปะการแสดง   Performing Arts Thesis  

 Theories and Criticism Performing Arts    

183213 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5)    

 Research Methodology     

      

 กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง จ้านวน                        15 หน่วยกิต 

183121 องคป์ระกอบและเทคนิคการแสดง 3(2-2-5) 183324 การจัดการศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 Elements and Techniques   Performing Arts Management 

183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-3-6) 183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 

 Performing Arts in Modern Media   Choreography  
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183323 วรรณกรรมและการประพันธ์ 3(2-2-5)    

 บทการแสดง     

 Literature and Script Writing for Performing Arts    

      

 กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงนาฎศิลปไ์ทย  จ้านวน                        15 หน่วยกิต 

183131 การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว 3(2-3-6) 183234 ละครใน 3(2-3-6) 

 Pleng Cha and Pleng Reo Dance          Lakon Nai  

183132 การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน 3(2-3-6) 183335 การร้าเพลงหน้าพาทย์ 3(2-3-6) 

 Ram Mae Bot and Classical Rabam  Napat Dance  

183233 ละครนอก 3(2-3-6)    

 Lakon Nok     

      

 กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา  จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6) 183243 ศิลปะการแสดงของราช 3(2-3-6) 

 แบบบุรุษเพศ   ส้านักล้านนา  

 Lanna Folk Performing Arts in Masculine Style  Performing Arts of Royal Lanna Court 

183242 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)    

 แบบสตรีเพศ     

 Lanna Folk Performing Arts in Feminine Style    

      

 กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงร่วมสมัย                                    จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183151 จลนศิลป์ 3(2-3-6) 183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2 3(2-3-6) 

 Kinetic Arts   Contemporary Performing Arts II 

183252 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 3(2-3-6)    

 Contemporary Performing Arts I    

      

 กลุ่มวิชา ฝกึงาน สหกิจศึกษา   จ้านวน                          6 หน่วยกิต 

183481 การฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 183482 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training     Co – operative Education  

 หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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 หมวดวิชาเอกเลือก   จ านวน                      18 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต   

      

 กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183326 การออกแบบการแต่งหน้า   3(2-2-5) 183328 การออกแบบฉากศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 ท้าผม เพื่อศิลปะการแสดง              Scenery Design for Performing Arts 

 Makeup Design and Hairdressing for     

 Performing Arts    

183327 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3(2-2-5)    

 ศิลปะการแสดง     

 Costume Design for Performing Arts    

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลปไ์ทย*  จ้านวน                        12 หน่วยกิต 

183336 ละครพันทาง 3(2-3-6) 183338 ละครดึกด้าบรรพ์ 3(2-3-6) 

 Lakon Panthang   Lakon Dukdamban  

183337 ละครชาตรี 3(2-3-6) 183339 โขน 3(2-3-6) 

 Lakon Chatri   Khon  

      

 *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต    

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย  จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183354 ศิลปะการแสดงอาเซียน  3(2-3-6) 183356 การเต้นแจส๊เบื้องต้น 3(2-3-6) 

 ASEAN Performing Arts    Basic Jazz Dance  

183355 การเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้น                           3(2-3-6)    

 Basic Ballet Dance     

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงชาติพันธุ์  จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183361 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ 3(2-3-6) 183363 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซีย 3(2-3-6) 

 ในล้านนา   Ethnic Performing Arts of ASIA 

 Ethnic Performing Arts of Lanna    

183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุล์ุ่มน้้าโขง 3(2-3-6)    

 Ethnic Performing Arts of Maekong Basin    
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 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงโทรทัศน์  จ้านวน                         9 หน่วยกิต 

183371 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1 3(2-2-5) 183373 การผลิตรายการแสดงและ 3(2-2-5) 

 Performing Arts Television I   การก้ากับการแสดงทางโทรทัศน ์

183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)  Television Production and Directing 

 Performing Arts for Television II          

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

    

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย                                           3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                          3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา * 3(3-0-6) 

183131 การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว  3(2-3-6) 004xxx เลือกกลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) 

183151 จลนศิลป์  3(2-3-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 183121 องค์ประกอบและเทคนิค 3(2-2-5) 

    การแสดง  

   183132 การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน 3(2-3-6) 

   183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมือง 3(2-3-6) 

    ล้านนาแบบบุรุษเพศ   

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก * 3(x-x-x) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 

181111 สุนทรียศาสตร์  3(3-0-6) 183213 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 

183212 ทฤษฏีและการวิจารณศ์ิลปะการแสดง 3(3-0-6) 183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่  3(2-2-5) 

183233 ละครนอก 3(2-3-6) 183234 ละครใน  3(2-3-6) 

183242 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6) 183243 ศิลปะการแสดงของราช  3(2-3-6) 

 แบบสตรีเพศ   ส้านักล้านนา  

183252 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 3(2-3-6) 183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2 3(2-3-6) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ *    ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113  

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) English for  

   Academic Purpose 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 183324 การจัดการศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 

183323 วรรณกรรมและการประพันธ์ 3(2-2-5) 183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 บทการแสดง  183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

183335 การร้าเพลงหน้าพาทย์  3(2-3-6) 183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

183414 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

183415 ศิลปะการแสดงนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 183481 การฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต 183482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) 

  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design) 

 ช่ือย่อ  :  ศป.บ.(ศิลปะและการออกแบบ)  

  :  B.F.A. (Art  and Design)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                      13 หน่วยกิต 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4) 

 Aesthetics   Fundamental Art and Design II 

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4) 181115 การคดิสร้างสรรค์ 1(0-3-2) 

 Fundamental Art and Design I  Creative Thinking  

181113 วาดเส้น 3(1-4-4)    

 Drawing     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        81 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       66 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ  จ านวน                       48 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 181314 จติวิทยาในศิลปะและการ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   ออกแบบ  

 English  for  Specific  Purposes   Psychology in Art and Design  

181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 181315 การสร้างสรรค์ 3 3(2-2-5) 

 และการน้าเสนอ   Creative III  

 Computer for Creative and Presentation 181316 การบริหารและจัดการ 1(0-3-2) 

181211   วัสดุและการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  โครงงานสร้างสรรค์  

 Materials and Creative   Administration and Management of  

    Creative Project  
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181212 แนวคิดและวัสด ุ 1(0-3-2) 181411 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Conceptual and Materials   Research Methodology  

181213 การสร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 181412 การสร้างสรรค์ 4 3(2-2-5) 

 Creative I   Creative IV  

181214 การพัฒนาแนวคิดการสร้าง 1(0-3-2) 181413 สัมมนา 1(0-3-2) 

 สรรค์   Seminar  

 Creative Thinking Development  181414 การวิเคราะห์ประโยชน์และ 1(0-3-2) 

181311 การตลาดส้าหรับศิลปะและ 3(2-2-5)  ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์ 

 การออกแบบ   Benefit and Impact Analysis in Creative 

 Marketing for Art and Design   Form 

181312 การสร้างสรรค ์2 3(2-2-5) 181415 ศิลปนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Creative II   Art Thesis  

181313 การสร้างสรรคเ์ชิงบูรณาการ 1(0-3-2)    

 Integrating Creative     

      

 กลุ่มวิชาประวัตศิาสตร์   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

181121 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(2-2-5) 181222 ภูมิปัญญาไทยและ 3(2-2-5) 

 History of Western Art   ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน  

181221 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(2-2-5)  Thai Wisdom and Indigenous Arts 

 History of Oriental Art     

      

 กลุ่มวิชาปรัชญา   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

181331 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5) 181431 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 

 Visual Culture   Art  Criticism  

181332 ปรัชญาศิลป ์ 3(2-2-5)    

 Art Philosophy     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้    

 กลุ่มศิลปะ     

181241 ถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 181244 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

 Creative Photography   Sculpture  

181242   เคร่ืองป้ันดินเผา 3(2-2-5) 181245 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 

 Ceramic   Printmaking  

181243  จติรกรรม 3(2-2-5) 181341 การจัดการศิลปะ 3(2-2-5) 

 Painting   Arts Management  
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 กลุ่มวิชาออกแบบ     

181251 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 181352 การออกแบบการแสดง  3(2-2-5) 

 Product Design   Performing Design  

181252 การออกแบบเคร่ืองประดับ 3(2-2-5) 181353 การออกแบบจัดแสดงและ 3(2-2-5) 

 Jewelry Design   นิทรรศการ  

181253 การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3(2-2-5)  Display and Exhibition Design 

 Textile and Fashion Design  181354 การออกแบบกิจกรรม 3(2-2-5) 

181254 การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)  Event Design  

 Interior Design     

181351  การออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-2-5)    

 Landscape Design     

      

 กลุ่มวิชาออกแบบส่ือ     

181261 การออกแบบสื่อ 3(2-2-5) 181362 การออกแบบเสียง 3(2-2-5) 

 Media Design   Sound Design  

181262 การออกแบบตัวอักษร 3(2-2-5) 181363 การออกแบบแสง 3(2-2-5) 

 Typography Design   Lighting Design  

181361 การออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 181364 การสร้างสรรคภ์าพยนตร์ 3(2-2-5) 

 Multimedia Design   Film Creative  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

181111 สุนทรียศาสตร์  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4) 181114 พืน้ฐานศิลปะและการ 3(1-4-4) 

181113 วาดเส้น 3(1-4-4)  ออกแบบ 2   

รวม 17 หน่วยกิต 181115 การคดิสร้างสรรค์ 1(0-3-2) 

   181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการ 3(2-2-5) 

    สร้างสรรคแ์ละน้าเสนอ  

   181121 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(2-2-5) 

   004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 17 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 181213 การสร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 

005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(3-0-6) 181214 การพัฒนาแนวคิดการ 1(0-3-2) 

181211 วัสดุและการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  สร้างสรรค์  

181212 แนวคิดและวัสด ุ  1(0-3-2) 181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม 3(2-2-5) 

181221 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต 181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 16 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 181314 จติวิทยาในศิลปะและการ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   ออกแบบ  

181311 การตลาดส้าหรับศิลปะและการ 3(2-2-5) 181315 การสร้างสรรค์ 3 3(2-2-5) 

 ออกแบบ  181316 การบริหารและจัดการ 1(0-3-2) 

181312 การสร้างสรรค์ 2 3(2-2-5)  โครงงานสร้างสรรค์  

181313 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2) 181332 ปรัชญาศิลป์ 3(2-2-5) 

181331 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5) 181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

181411 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 181414 การวิเคราะห์ประโยชน์และ 1(0-3-2) 

181412 การสร้างสรรค์ 4 3(2-2-5)  ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์ 

181413 สัมมนา 1(0-3-2) 181415 ศิลปนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

181431 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) รวม 13 หน่วยกิต 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    

      

 

 

 

 

 

 

  



578 | คู่มือนิสติระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถาปัตยกรรมภายใน) 

  :  Bachelor of Architecture (Interior Architecture)  

 ช่ือย่อ  :  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)  

  :  B.Arch. (Interior Architecture)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า   160(6) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       124 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)    

 Aesthetics     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

184121 การเขยีนภาพ 3(1-4-4) 184221 เทคนิคการแสดงแบบทาง 3(1-4-4) 

 Drawing and Painting   สถาปัตยกรรมภายใน  

184122 การจัดองคป์ระกอบทางศิลปะ  3(1-4-4)  Presentation Techniques for Interior  

 และพื้นฐานการออกแบบ   Architecture  

 Composition Art and Fundamental Design 184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

184123 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)  ภายใน  

 Basic Interior Architecture   History of Interior Architecture 

184124 การเขยีนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 184322 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 

 Basic Drafting   Basic Thai Architecture  
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 วิชาเอก   จ านวน                     100 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       94 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาหลักสาขา   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

184111 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5) 184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design   Interior Architectural Design VI 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5) 184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design II   Interior Architectural Design VII 

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(1-6-5) 184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย   3(1-4-4) 

 Interior Architectural Design III   และล้านนา  

184213 แนวความคดิในการออกแบบ 3(2-2-5)  Thai and Lanna Decoration Design 

 Design Concepts  184511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5)  Thesis Preparation  

 Interior Architectural Design IV  184512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4(1-6-5)  Thesis  

 Interior Architectural Design V     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4) 184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Interior Structure I   อาคาร 2  

184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4)  Materials and Technologies Building II 

 Interior Structure II  184431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 

184233 โครงสร้างอาคาร 3(2-2-5)  สถาปัตยกรรมภายใน  

 Building Structure   Lighting for Interior Architectural Design 

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 184432 การปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5) 

 อาคาร 1   Building Renovation  

 Materials and Technologies Building I    

184332 ออกแบบเคร่ืองเรือน  3(1-4-4)    

 และเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน     

 Furniture Design and Furniture Technology    
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 กลุ่มวิชาสนับสนุน   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 184441 วัฒนธรรมและคติความเช่ือล้านนา 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Lanna Culture and Belief  

 English for Specific Purposes  184442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)  ขัน้พืน้ฐาน  

 Architectural Design   Fundamental in Architectural Conservation 

184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 184541 กฎหมายและการปฏิบัติ 3(3-0-6) 

 เขยีนแบบสถาปัตยกรรมภายใน   วิชาชีพ  

 Basic Computer Drafting for Interior   Law and Professional Practice 

 Architecture  184542 สัมมนา 1(0-2-1) 

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5)  Seminar  

 ในอาคาร     

 Landscape and Interior Planting    

184342 การประมาณราคาและการ 2(2-0-4)    

 บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น     

 Cost Estimate and Fundamental in     

 Construction Management     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้    

182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 184551 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 Contemporary Architecture   พืน้ถ่ินล้านนา  

184351 การถ่ายภาพในงาน 3(1-4-4)  Arts and Vernacular Architecture of Lanna 

 สถาปัตยกรรมภายใน  184552 ออกแบบนิทรรศการและ 3(1-4-4) 

 Photography for Interior Architecture  พิพิธภัณฑ์  

184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)  Exhibition and Museum Design 

 กราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ     

 Computer Graphic and Generated 3D Model    

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ้านวน     6 หน่วยกิต 

184443 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต    

 Professional Training  (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง)    
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ 

 มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

 แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*  005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 184124 การเขยีนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 

184121 การเขยีนภาพ 3(1-4-4) 184111 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 

184122 การจัดองคป์ระกอบทางศิลปะ  3(1-4-4)  ภายใน 1  

 และ พื้นฐานการออกแบบ  รวม 18 หน่วยกิต 

184123 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)    

รวม 18 หน่วยกิต    

หมายเหต*ุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 184212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5)  ภายใน 3  

184221 เทคนิคการแสดงแบบทาง 3(1-4-4) 184213 แนวความคดิในการออกแบบ 3(2-2-5) 

 สถาปัตยกรรมภายใน  184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4)  ภายใน 2  

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 184233 โครงสร้างอาคาร 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกิต  เขยีนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 184312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 

 เฉพาะ   ภายใน 5  

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5) 184332 ออกแบบเคร่ืองเรือน  3(1-4-4) 

184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6)  และเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน  

 ภายใน  184322 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 อาคาร 1   อาคาร 2  

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5) 184342 การประมาณราคาและการ 2(2-0-4) 

 ในอาคาร   บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น  

184xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5) 184412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 

184431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)  ภายใน 7  

 สถาปัตยกรรมภายใน  184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย   3(1-4-4) 

184432 การปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5)  และล้านนา  

184441 วัฒนธรรมและคติความเช่ือ 3(3-0-6) 184442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมขัน้ 3(1-4-4) 

 ล้านนา   พืน้ฐาน  

รวม 13 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 13 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   184443 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

184511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 184512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

184542 สัมมนา 1(0-2-1)    

184xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

  :  Bachelor of Architecture (Architecture)  

 ช่ือย่อ  :  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  :  B.Arch. (Architecture)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       166 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      130  หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวนหน่วยกิต          24 หน่วยกิต 

 วิชาแกน ประกอบด้วย     

 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)    

 Aesthetics     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

182121 การเขยีนภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 182222 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 

 Architectural Drawing   เขยีนแบบ 2  

182122 เทคนิคการเขยีนแบบก่อสร้าง 3(1-4-4)  Basic Computer for Drafting II  

 Construction Technical Drawing 182223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

182123 การศึกษาและส้ารวจพืน้ที่ตั้ง 3(2-2-5)  History of Architecture  

 ทางสถาปัตยกรรม  182321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 Architecture Site Study and Survey  ไทย  

182221 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4)  History of Thai Architecture  

 เขยีนแบบ 1     

 Basic Computer for Drafting I     
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 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า      106 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า      100 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย     

 กลุ่มวิชาหลักสาขา   จ านวน                      54 หน่วยกิต 

182111 ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 182312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4  6(1-10-7) 

 Fundamental Architectural Design  Architectural Design IV  

182211 เกณฑ์และแนวความคดิในการ 3(2-2-5) 182411 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(1-10-7) 

 ออกแบบสถาปัตยกรรม   Architectural Design V  

 Architectural Design Criteria and Concepts 182412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(1-10-7) 

182212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6(1-10-7)  Architectural Design VI  

 Architectural Design I  182511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 

182213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 6(1-10-7)  Thesis Preparation  

 Architectural Design II  182512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

182311 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6(1-10-7)  Thesis  

 Architectural Design III     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   จ านวน                     24 หน่วยกิต 

182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5) 182333 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

 อาคาร 1   Building Systems and Environment I 

 Construction and Building Technology I 182334 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 

182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5)  Building Systems and Environment II 

 อาคาร2  182335 การรังวัดงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 Construction and Building Technology II  Architectural Measure work 

182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5) 182431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 

 อาคาร3   สถาปัตยกรรม  

 Construction and Building Technology III  Lighting for Architectural Design 

182332 สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง 3(3-0-6)    

 สถาปัตยกรรม     

 Statics and Structures in Architecture    

      

 กลุ่มวิชาสนับสนุน    จ านวน                       22 หน่วยกิต 

182241 ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน 3(1-4-4) 182443 การออกแบบภายในขัน้พืน้ฐาน 3(1-4-4) 

 Basic Landscape Design   Basic Interior Design  

182441 การบริหารการก่อสร้าง 3(3-0-6) 182447 การประมาณราคาคา่ก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Construction Management   Building Cost Estimate  
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182442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมขัน้ 3(1-4-4) 182541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Law and Professional Practice 

 Basic Architectural Conservation 182542 สัมมนา 1(0-2-1) 

182341 การวางผังเมืองเบื้องต้น 3(2-2-5)  Seminar  

 Basic Urban Design     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

182551 สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 3(3-0-6) 182556 การออกแบบรายละเอียดทาง 3(3-0-6) 

 Vernacular Architecture   สถาปัตยกรรม  

182552 สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6)  Detail Specification Design of Architecture 

 Thai Architecture   182557 คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน 3(1-4-4) 

182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6)  สถาปัตยกรรม  

 Contemporary Architecture    Computer for Architectural Presentation 

182554 วัฒนธรรมและคติความเช่ือ 3(3-0-6) 182558 การถ่ายภาพในงาน 3(1-4-4) 

 ล้านนา   สถาปัตยกรรม  

 Lanna Culture and Beliefs   Architecture Photography  

182555 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)    

 พืน้ถ่ินล้านนา    

 Arts and Vernecular Architecture of Lanna    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนหน่วยกิต            6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

 รายวิชาบังคับ ไม่นับรวมหน่วยกิต จ านวน                         6 หน่วยกิต 

182448 การฝึกงาน 6(270 ช่ัวโมง)    

 Professional Training     

 หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต รหัสวิชา 182448 รายวิชาการฝึกงานโดยต้องมีระยะ 

เวลาไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 182111 ออกแบบพืน้ฐานทาง 3(2-2-5) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  สถาปัตยกรรม  

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 182122 เทคนิคการเขยีนแบบก่อสร้าง 3(1-4-4) 

182121 การเขยีนภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 182123 การศึกษาและส้ารวจพืน้ที่ตั้ง 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต  ทางสถาปัตยกรรม  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

182211 เกณฑ์และแนวความคดิในการ 3(2-2-5) 182213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 6(1-10-7) 

 ออกแบบสถาปัตยกรรม  182222 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 

182212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6(1-10-7)  เขยีนแบบ 2  

182221 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 182223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

 เขยีนแบบ 1  182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5)  ทางอาคาร 2  

 อาคาร 1  182241 ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน 3(1-4-4) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต  
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

182311 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6(1-10-7) 182312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(1-10-7) 

182321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 182334 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 

182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5) 182335 การรังวัดงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 อาคาร 3  182341 การวางผังเมืองเบื้องต้น 3(2-2-5) 

182332 สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 สถาปัตยกรรม  รวม 18 หน่วยกิต 

182333 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

182411 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(1-10-7) 182412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(1-10-7) 

182431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 182441 การบริหารการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 สถาปัตยกรรม  182442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมขัน้ 3(1-4-4) 

182447 การประมาณราคาคา่ก่อสร้าง 3(3-0-6)  พืน้ฐาน  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 182443 การออกแบบภายในขัน้พืน้ฐาน 3(1-4-4) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

182448 การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า) 6 หน่วยกิต    

 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) (270 ช่ัวโมง)    

รวม 6 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

182511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 182512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

182541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

182542 สัมมนา 1(0-2-6)    

182xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

182xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะสหเวชศาสตร์  

School of Allied Health Sciences   

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปี พ .ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้กับเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงครอบคลุม 

6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด

แม่ฮ่องสอน, จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดน่าน 

ซ่ึงในปีนั้นได้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 หลักสูตร

คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรกายภาพบ าบัด 

และหลักสู ตรสาธารณสุขศาสต ร์ ต่ อมาได้ มีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต 

เพื่ อ ให้ เกิดความคล่องตั วในการบ ริหารงาน และ

เตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้

เปลี่ยนช่ือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา พ ร้อมทั้ งได้จัดตั้ ง

คณะสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิ ทย าลั ยพ ะเย า ท าหน้ าที่ ผ ลิ ตบัณ ฑิ ต ด้ าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่ เทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบั ด  ให้ เพี ยงพอต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ ยัง มุ่งเน้นการ

กระจายบัณฑิตในสาขาดังกล่าวสู่ภาคเหนือตอนบนอัน

เป็นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ภูมิภาคซ่ึงจะมี

บทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ส่งเสริมและป้องกัน

สุขภาพแก่ชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ

ประชาชนทั่วไป  

 

หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร์ 

1. หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

 

 

 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ  

1. นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 

  และเอกชน 

2. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย 

3. นักวิชาการด้านสุขภาพ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ 

  ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ 

1. นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

  เทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 

  นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์หรือหอ้งปฏิบัติการ 

  วิจัยทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพต่างๆ 

3. นักวิชาการด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ 

  ทางการแพทย์ 

4. เปดิคลินิกเทคนิคการแพทย์ 

5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 

สถานที่ต้ัง 

คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง   

จังหวัดพะเยา 56000  

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6697 

โทรสาร 0-5446-6697  

E-mail : AHS.up2014@gmail.com 
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หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม : กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

  : Bachelor of Physical Therapy  

 ช่ือย่อ : กภ.บ.   

  : B.PT.   

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       140 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า       104 หน่วยกิต 

 วิชาแกน  จ านวน                       33 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                       17 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Principles of Chemistry   Biostatistics  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Biology I   Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)    

 Life Science Physics     

      

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน                       16 หน่วยกิต 

363202 กายวิภาคศาสตร์ 1 3(2-3-6) 381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 

 Anatomy I   พืน้ฐาน  

363203 กายวิภาคศาสตร์ 2 3(2-3-6)  Basic Pathology and Microbiology 

 Anatomy II  381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8)  Basic Laboratory Medicine  

 Human Neuroanatomy     

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน        3(2-3-6)    

 Basic Physiology     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       71 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       68 หน่วยกิต 

381210 การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้และ 2(1-3-4) 381344 กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1 2(1-3-4) 

 ช่วงการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ   Pediatric Physical Therapy I  

 Assessment of Muscle Strength and Joint 381345 กายภาพบ้าบัดในระบบโครง 3(2-2-5) 

 Range of Motion   ร่างและกล้ามเนือ้ 2  

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ 3(2-2-5)  Musculoskeletal Physical Therapy II 

 มนุษย์  381346 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

 Biomechanics of Human Movement  Neurological Physical Therapy II 

381212 การเสริมสร้างสมรรถนะแบบ 2(1-3-4) 381347 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5) 

 องค์รวม   หายใจและไหลเวียนโลหิต 2  

 Promotion of Holistic Performance  Cardiopulmonary Physical Therapy II 

381220 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 1 2(1-3-4) 381348 กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2 2(1-2-3) 

 Exercise Therapy I   Pediatric Physical Therapy II  

381230 การบ้าบัดด้วยความร้อนและ 2(1-3-4) 381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบ้าบัด 2(0-4-2) 

 ความเย็น   Practice in Physical Therapy  

 Thermotherapy  381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต 

381301 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 2(2-0-4)  Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง) 

 ส้าหรับกายภาพบ้าบัด   381370 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1 2(1-2-3) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  Physical Therapy in Community I 

381313 การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3) 381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต 

 Transferring and Prostheses   Clinical Practice II (ไม่น้อยกว่า 648 ช่ัวโมง) 

381321 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2 2(1-3-4) 381460 ภาคนิพนธ์ 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II   Term Paper  

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-2-3) 381461 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Electrotherapy   Seminar   

381340 การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

 Manipulative Therapy   Physical Therapy in Community II 

381341 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง 3(2-2-5) 381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

 และกล้ามเนือ้ 1   Physical Therapy in Sports  

 Musculoskeletal Physical Therapy I 381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

381342 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)  Physical Therapy in Special Conditions 

 Neurological Physical Therapy I  381482 การบริหารและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 

381343 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)  วิชาชีพ  

 หายใจและไหลเวียนโลหิต 1   Administration and Professional Ethics 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I   
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

381472 กายภาพบ้าบัดชุมชนประยุกต์ 3(2-2-5) 381484 สปาทางการแพทย์ 3(2-2-5) 

 Appiled Community Physical Therapy  Medical Spa  

381483 กายภาพบ้าบัดในสุขภาพสตรี 3(2-2-5)    

 และผูสู้งอายุ     

 Physical Therapy in Woman Health and     

 Geriatrics    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

หมายเหตุ : นิสิตทุกคนต้องสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) เพื่อส้าเร็จการศึกษา และต้องเป็นไปตาม 

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เร่ือง การสอบรวบยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศาสตร์ 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  ทอ้งถ่ิน*  

รวม 17 หน่วยกิต 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

   244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

   247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

   00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย**  1(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ*  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

                **ให้นิสิตเลือกเรียน 004154 ว่ายน้้า Swimming 

   กรณีที่นิสิตมีทักษะทางการว่ายน้้า อาจเลือกเรียนรายวิชา 

   อื่นในกลุ่มวิชาพลานามัย  
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

363202 กายวิภาคศาสตร์ 1 3(2-3-6) 363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

363203 กายวิภาคศาสตร์ 2 3(2-3-6) 381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5)  ของมนุษย์  

381200 พยาธวิิทยาและจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 381212 การสร้างเสริมสมรรถนะแบบ 2(1-3-4) 

 พืน้ฐาน   องค์รวม  

381210 การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้และ 2(1-3-4) 381220 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลัง 2(1-3-4) 

 ช่วงการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ   กาย 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 381230 การบ้าบัดด้วยความร้อนและ 2(1-3-4) 

รวม 19 หน่วยกิต  ความเย็น  

 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

381313 การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3) 381301 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 2(2-0-4) 

381321 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2 2(1-3-4)  ส้าหรับกายภาพบ้าบัด  

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-2-3) 381345 กายภาพบ้าบัดในระบบโครง 3(2-2-5) 

381340 การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)  ร่างและกล้ามเนือ้ 2  

381341 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง 3(2-2-5) 381346 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

 และกล้ามเนือ้ 1  381347 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5) 

381342 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)  หายใจและไหลเวียนโลหิต 2  

381343 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5) 381348 กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2 2(1-2-3) 

 หายใจและไหลเวียนโลหิต 1  381350 การปฏิบัติงานทาง 2(0-4-2) 

381344 กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1 2(1-3-4)  กายภาพบ้าบัด  

รวม 19 หน่วยกิต 381370 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1 2(1-2-3) 

   รวม 17 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต 

    Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง) 

   รวม 5 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ รายวิชา 381351 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินิก 1 

   มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วยเพื่อ  

   ให้นิสิตมีจ้านวนช่ัวโมงการฝกึงานไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง 

    

    

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

381460 ภาคนิพนธ์ 2(1-3-4) 381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต 

381461 สัมมนา 1(0-3-2)  (ไม่น้อยกว่า 648 ช่ัวโมง) 

381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) หมายเหตุ : 

381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 1 รายวิชา 381452 การฝกึปฏิบัติงานทางคลินิก 2 มี 

381482 การบริหารและจรรยาบรรณ 2(2-0-4)  การจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย 

 วิชาชีพ   เพื่อให้นิสิตมีจ้านวนช่ัวโมงการฝกึงานไม่น้อยกว่า  

3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  648ช่ัวโมง  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 2 นิสิตทุกคนสอบรวบยอดเพื่อจบการศึกษา   

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  (Comprehensive Examination) และต้องเป็นไปตาม 

รวม 19 หน่วยกิต  ประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ เร่ือง การสอบรวบ 

    ยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554  

    คณะสหเวชศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  

  : Bachelor of Science (Medical Technology)  

 ช่ือย่อ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  

  : B.Sc. (Medical Technology)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        145 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต            21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                          8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society  
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า       109 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                       23 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5)  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 Mathematics I    Life Science Physics   

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8)  247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5)  

 General and Organic Chemistry   Biostatistics   

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-8)  382201 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์  2(2-0-4)  

 Quantitative Analysis    พืน้ฐาน  

243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8)   Basic Medical Human Genetics 

 Biology I      

      

      

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน                        19 หน่วยกิต 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6)  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Pharmacology   Basic Biochemistry   

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8) 366213 พยาธวิิทยา  3(2-3-6) 

 General Microbiology    Pathology   

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-3-6)  

 Basic Anatomy    Human Physiology  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        67 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        65 หน่วยกิต 

361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 382333 การตรวจวินิจฉัยโรค 2(1-3-4) 

 Medical Parasitology   ติดเช้ือจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ 

382202 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ 1(0-3-2)  Laboratory Diagnosis of Infectious  

 การบ้ารุงรักษา   Disease  

 Instrumentation and Maintenance 382334 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 

382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-3-4)  คลินิก  

 Basic Techniques in Molecular Biology   Practice in Clinical Microbiology 

382211 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6) 382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry I   Basic Immunology  

382221 โลหิตวิทยา 1 2(1-3-4) 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 3(2-3-6) 

 Hematology I   Clinical Immunology  

382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1 3(2-3-6) 382343 ฝึกปฏิบัตทิางภูมคิุ้มกันวิทยาคลนิกิ 1(0-3-2) 

 Clinical Microbiology I    Practice in Clinical Immunology  

382304 ระเบยีบวิธวีิจัย 1(1-0-2) 382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6) 

 Research Methodology    Transfusion Science I   

382312 เคมีคลินิก 2  3(2-3-6) 382352 ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 

 Clinical Chemistry II   การบริการโลหิต  

382313 เคมีคลินิก 3  2(1-3-4)  Practice in Transfusion Science 

 Clinical Chemistry III   382405 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัตกิาร 1(1-0-2) 

382314 ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินิก  1(0-3-2)  Laboratory Administration  

 Practice in Clinical Chemistry  382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนคิการแพทย์ 1(1-0-2) 

382322 โลหิตวิทยา 2 4(2-6-7)  Medical Technology Law   

 Hematology II  382415 พิษวิทยาเบื้องต้น 1(1-0-2) 

382323 โลหิตวิทยา 3 2(1-3-4)  Basic Toxicology  

 Hematology III  382453 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6) 

382324 การตรวจปัสสาวะและ 2(1-3-4)  Transfusion Science II   

 สารน้้าในร่างกาย  382461 การวิเคราะห์ผลทาง 2(2-0-4) 

 Urinalysis and Body Fluids   ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์ 

382325 ฝกึปฏิบัติทางโลหิตวิทยา 1(0-3-2)  Laboratory Interpretation and Clinical 

 คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  Correlation  

 Practice in Clinical Hematology and 382462 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Clinical Microscopy   Seminar  

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2 3(2-3-6) 382463 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

 Clinical Microbiology II   Term Paper  
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382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-4) 382466 ฝกึงานห้องปฏิบัติการ 6 หน่วยกิต 

 Community Medical Technology  ทางการแพทย์ (ไม่น้อยกว่า 360 ช่ัวโมง) 

    Clinical Laboratory Practice  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                          2 หน่วยกิต 

382473 วิทยาการระบาดและการ  2(2-0-4)  382475 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-4)  

 ควบคุมโรค   Basic Forensic Science   

 Epidemiology and Disease Control     

382474 การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร  2(1-3-4)     

 และน้้า     

 Analysis of Microorganism in Food and Water    

      

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                         6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)  001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6)  

001111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6)  003134  อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6)  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต  3(2-2-5)   ทอ้งถ่ิน *  

241111  คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5)  003136  พะเยาศึกษา * 3(2-2-5)  

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8)  005171  ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6)  

004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1)  005173  ทักษะชีวิต  2(1-2-3)  

0xxxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * x(x-x-x)  242120  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-8)  

รวม 20 หน่วยกิต 243101  ชีววิทยา 1  4(3-3-8)  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์ 244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน  Introduction to Computer รวม 22 หน่วยกิต 

 Information Science  3(2-2-5) หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

247111  ชีวสถิติ  3(2-2-5)  366213  พยาธวิิทยา  3(2-3-6)  

361201  จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8)  382202  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ  1(0-3-2)  

362218  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6)   การบ้ารุงรักษา  

365212  ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6)  382203  เทคนิคพืน้ฐานทางอณู  2(1-3-4)  

367202  สรีรวิทยาของมนุษย์  3(2-3-6)   ชีววิทยา  

382201  มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์ 2(2-0-4)  382211  เคมีคลินิก 1  3(2-3-6)  

 พืน้ฐาน  382221  โลหิตวิทยา 1  2(1-3-4)  

00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * x(x-x-x)  382231  จุลชีววิทยาคลินิก 1  3(2-3-6)  

รวม 21 หน่วยกิต xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * x(x-x-x)  

 วิชาการ English for Academic Purposes  รวม 20 หน่วยกิต 

 3(3-0-6) หน่วยกิต  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006143 ยาและสารเคมี 

    ในชีวิตประจ้าวัน Drugs and Chemicals in  

    Daily Life 3(3-0-6) หน่วยกิต 

     

     

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341334  เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6)  382304  ระเบยีบวิธวีิจัย  1(1-0-2)  

361358  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์  3(2-3-6)  382323  โลหิตวิทยา 3  2(1-3-4)  

382312  เคมีคลินิก 2  3(2-3-6)  382324  การตรวจปัสสาวะและสารน้้า  2(1-3-4)  

382322  โลหิตวิทยา 2  4(2-6-7)   ในร่างกาย  

382332  จุลชีววิทยาคลินิก 2  3(2-3-6)  382331  เคมีคลินิก 3  2(1-3-4)  

382341  ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน  3(2-3-6)  382333  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ  2(1-3-4)  

รวม 19 หน่วยกิต  จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ  

   382342  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6)  

   382351  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6)  

   xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)  

   รวม 18 หน่วยกิต 
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    ภาคฤดูร้อน  

   382314  ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินิก  1(0-3-2)  

   382325  ฝกึปฏิบัติทางโลหิตวิทยา 1(0-3-2)  

    คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

   382334  ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก  1(0-3-2)  

   382343  ฝกึปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา  1(0-3-2)  

    คลินิก  

   382352  ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์  1(0-3-2)  

    การบริการโลหิต  

   รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

382405  การบริหารจัดการทาง  1(1-0-2)  382466  ฝกึงานทางเทคนิคการแพทย์  6 หน่วยกิต 

 ห้องปฏิบัติการ   (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง)  

382406  กฎหมายวิชาชีพเทคนิค  1(1-0-2)  รวม 6 หน่วยกิต 

 การแพทย์     

382415  พิษวิทยาเบื้องต้น  1(1-0-2)     

382453  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  3(2-3-6)     

382461  การวิเคราะห์ผลทาง  2(2-0-4)     

 ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์    

382462  สัมมนา  1(0-3-2)    

382463  ภาคนิพนธ ์ 1(0-3-2)    

382465  เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4)    

38247x  วิชาเอกเลือก * 2(x-x-x)    

รวม 14 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา     

 จาก 3 รายวิชา ดังนี้     

382473  วิทยาการระบาดและการ  2(2-0-4)     

 ควบคุมโรค     

382474  การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร  2(1-3-4)     

 และน้้า     

382475  นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-4)     
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และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บัณฑิตวิทยาลัย

จึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาใน

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยาได้ รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย

การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 

และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 

กันยายน พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การ

บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน

การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง

เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม

และมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป 

 

หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ป)ี 

จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรคูข่นาน 2 ปริญญา ใน 7 แขนง

วิชา ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

พลศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กับหลักสูตร

ดังต่อไปนี้ 

 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

คูข่นาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   1.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  

   1.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี  

   1.1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา  

   1.1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

   1.1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ 

 1.2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

คูข่นาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

   1.2.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย  

   1.2.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  

จุดเด่นของหลักสูตร  

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

ได้แก่ ปริญญาการศึกษาบัณฑิต และปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของ

หลักสูตรที่จัดการศึกษาคู่ขนาน 

 2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภา

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 

สถานที่ต้ัง 

วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165 

โทรสาร 0-5446-6691 

E-mail : CE@up.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาการศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) 

  :  Bachelor of Education (Education) 

 ช่ือย่อ :  กศ.บ. (การศึกษา) 

  :  B.Ed. (Education) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      182 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค 3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      146 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

      วิชาชีพครู   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

      วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน                       32 หน่วยกิต 

161111 ปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 161311 การวัดและประเมินผล  3(2-2-5) 

 Philosophy of Education   การเรียนรู้  

161112 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6)  Learning Assessment and Evaluation 

 Self Actualization for Professional Teachers 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

161113 หลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5)  Research for Learning Development 

 School Curriculum  161313 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ  3(2-2-5)  Educational Quality Assurance 

 ช้ันเรียน  161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ  1(30 ช่ัวโมง) 

 Learning Management and Classroom   วิชาชีพครู  

 Management  Observation in Professional Teaching 

  



614 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู  3(3-0-6) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Psychology for Teacher   Language and Culture  

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  1(60 ช่ัวโมง) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   Practicum in Professional Teaching 

 Innovation and Educational Information     

 Technology     

      

 วิชาชีพครูเลือก   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครูเลือกทั่วไป     

161421 จติวิทยาการแนะแนวและให้ 3(2-2-5) 161426 เทคนิคการคดิ  3(2-2-5) 

 ค้าปรึกษาในสถานศึกษา   Thinking Technique  

 School Guidance and Counseling 161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 

161422 จติวิทยาการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)  Inclusive Education Management 

 Human Development Psychology 161428 การประเมินโครงการทาง 3(2-2-5) 

161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา 3(3-0-6)  การศึกษา  

 Selected Topic in Education   Educational Program Evaluation 

161424 ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 161429 ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือ 3(1-4-4) 

 Arts in Teaching   เทคโนโลยีการศึกษา  

161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  Educational Technology Equipment  

 Major Teaching in English   Operation  

      

 วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ     

161431 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 161435 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์           พลศึกษา  

 Skills and Techniques of Teaching in   Skills and Techniques of Teaching in  

 Mathematics   Physical Education  

161432 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) 161436 วิธีสอนและนวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Skills and Techniques of Teaching in Chemistry  การสอนภาษาไทย  

161433    ทักษะและเทคนิคการสอนทาง 3(2-2-5)  Method and Innovation in Thai Teaching 

 ชีววิทยา  161437 การสอนภาษาอังกฤษเชิง 3(2-2-5) 

 Skills and Techniques of Teaching in Biology  บูรณาการส้าหรับครูภาษาอังกฤษ 

161434 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5)    Integrated English Teaching Skills for  

 ฟิสิกส์   English Teachers  

 Skills and Techniques of Teaching in Physics    
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 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน                       12 หน่วยกิต 

161511 การปฏิบัติการสอนใน  6 (360 ช่ัวโมง)  161512 การปฏิบัติการสอนใน  6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา  1   สถานศึกษา 2  

 Teaching Internship in School I   Teaching Internship in School II 

     

 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       25 หน่วยกิค 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1   4(3-3-8) 

 Mathematics II   Physics I  

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2   4(3-3-8) 

 Set Theory   Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       44 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       44 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics   Introduction to Complex Variables 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241323 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

 Calculus   Numerical Methods I  

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis I   Numerical Methods II  

241223 ทฤษฎีจ้านวน     3(2-2-5) 241421 สัมมนา      1(0-2-1) 

 Theory of Numbers   Seminar  

241224 พีชคณิตนามธรรม 1     3(2-2-5) 241422 โครงงาน 3(0-6-3) 

 Abstract Algebra I   Senior Project  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241441 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Ordinary Differential Equations   Independent Study  

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Linear Algebra I   Statistical Analysis  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์     

241331 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 Advanced Calculus   Introduction to Complex Analysis 

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอรใ์นทาง 3(2-2-5) 241431 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์   Introduction to Topology  

 Computer Tools in Mathematics 241432 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2     3(2-2-5)  Graph Theory  

 Abstract Algebra II  241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(2-2-5) 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2           3(2-2-5)  Vector Analysis  

 Linear Algebra II  241434 อนุกรมฟูเรียร์และ 3(2-2-5) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5)  การประยุกต์   

 Discrete Mathematics    Fourier series and Applications 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis II   Special Topics in Mathematics 

      

 กลุ่มวิชาสถิติ     

247231 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(2-2-5) 

 Statistics Theory I   เบื้องต้น  

247321 สถิติไมอ่ิงพารามเิตอร์ 3(2-2-5)  Introduction to Risk and Insurance           

 Nonparametric Statistics  247371 การวิจัยด้าเนินการ 1 3(2-2-5) 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)  Operations Research I   

 Regression Analysis  247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

247324 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5)  Statistical Package Program  

 Categorical Data Analysis     

247341 สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)    

 Statistics for Quality Control     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคม ีต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Chemistry II  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Statistical Analysis  

 Practical Reading and Writing      

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

242221 เคมีวิเคราะห์                                           4(3-3-8) 242331 เคมีอนินทรีย์ 1                                          3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry   Inorganic Chemistry I  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1                                                      4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                  4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I   Inorganic Chemistry II 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2                           4(3-3-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์        4(4-0-8) 

 Organic Chemistry II   Spectroscopy in Organic Chemistry 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    4(3-3-8) 242452 การศึกษาอสิระ                                                         6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                       4(3-3-8) 242454 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Physical Chemistry II   Seminar  

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี               4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis  General Biochemistry  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์     

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 242414 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 New Frontier of Researches in Physical   Special Topic in Physical Chemistry 

 Chemistry  242415 อุณหพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) 

242412 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  Chemical Thermodynamics  

 Polymer Chemistry     

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5)    

 Introductory Computational Chemistry    

      

 กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์     

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Applications of Analytical Chemistry  Environmental Chemistry  

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อ 3(2-2-5) 242427 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์ทางเคมี   Special Topics in Analytical Chemistry 

 Sample Preparation for Chemical Analysis    

242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5)    

 Electroanalytical Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีนินทรยี์     

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์                         3(3-0-6) 242434 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis   Special Topics in Inorganic Chemistry 

242432 เคมีชีวอนินทรีย์                                                              3(3-0-6) 242435 เคมีเก่ียวกับเซรามกิ                3(3-0-6) 

 Bioinorganic Chemistry   Chemistry for Ceramic  

242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์                                                          3(3-0-6)    

 Inorganic Material Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีินทรีย์     

242441 เคมีอนิทรีย์ประยุกต์                                                          3(2-2-5) 242444 สเตอริโอเคมี                                                                   3(3-0-6) 

 Applied Organic Chemistry   Stereochemistry  

242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์                  3(3-0-6) 242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก                                    3(2-2-5) 

 Organic Synthesis   Heterocyclic Chemistry  

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                          3(3-0-6)    

 Natural Products     
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชวีวิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry I   Introductory Physics  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Biostatistics  

 Practical Reading and Writing  361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  General Microbiology  

 เฉพาะ  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 English for Specific Purposes   General Biochemistry  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 Organic Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

 Biology III   Animal Physiology  

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Cell Biology   Genetics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 

 Ecology   Taxonomy and Systematics  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243491 สัมมนา 1(0-2-2) 

 Evolution   Seminar  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Independent Study  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค  3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 

 ศาสตร์ ของพืช           Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy  243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 

243421 อนุกรมวิธานของพืช                          3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy     

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                         3(2–3-6)    

 Economic Botany     

      

 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                 3(2–3-6) 243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ                   3(2–3-6) 

 Invertebrate Zoology   Endocrinology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                     3(2–3-6) 243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป                           3(2–3-6) 

 Vertebrate Zoology   General Parasitology  

243432 ชีววิทยาของแมลง                         3(2–3-6) 243435 ปักษวีิทยา                                  3(2–3-6) 

 Insect Biology   Ornithology  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                 3(2-3-6) 243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 

 Cytogenetics   Molecular Biology  

243441  พันธุศาสตร์ของมนุษย์                       3(3-0-6) 243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ                3(2-3-6) 

 Human Genetics   DNA Technology  

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา                       3(2-3-6) 

 ของสัตว์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ 3(2-3-6) 

243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ             3(3-0-6)    

 Pollution Biology     
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 กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบ้ืองต้น    

243361 การวาดภาพและถ่ายภาพ 3(1-4-4) 243462 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 ทางวิทยาศาสตร์   Introductory Biotechnology  

 Drawing and Photography in Science 243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 

243461 เทคนิคทางชีววิทยา                 3(2-3-6)  Current Topics in Biology  

 Biological Techniques     

      

 กลุ่มวิชาชวีวิทยาประยุกต์     

243471 การเลีย้งผึ้ง                                    3(2–3-6) 243473 การควบคุมโดยชีววิธ ี    3(3-0-6) 

 Apiculture   Biological Control  

243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ              3(2–3-6) 243474 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช            3(2-3-6) 

 Economic Insects   Plant Tissue Culture  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                        99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ    เฉพาะ    

 Practical Reading and Writing   English for Specific Purposes  

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       82 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       82 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางพลศึกษา   จ านวน                       54 หน่วยกิต 

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 248361 หลักการฝกึและสอน 1(0-2-1) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา   บาสเกตบอล   

 General Aspects of Physical Education and   Training and Teaching Principle in Basketball 

 Sports Science  248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

248160 หลักการฝกึและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)  การกีฬา   

 Training and Teaching Principle in Gymnastic  Nutrition for Health and sports 

248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 248411 หลักการฝกึและการออก 3(2-2-5) 

 Motor Learning of Skill   โปรแกรมการฝกึเพื่อเสริมสร้าง 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5)  สมรรถภาพทางกาย  

 Physical Fitness Test   Principles of Sport training and Program  

248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1)  Design for Physical enhancing 

 Training and Teaching Principle in Football 248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1)  Research Methodology    

 Training and Teaching Principle in Volleyball 248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1)  ทางการกีฬา  

 Training and Teaching Principle   Sports Innovation and Technology 

 in Track and Field  248492 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1)  Independent Study  

 Training and Teaching Principle in Swimming 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  Basic Anatomy  

 Sport Biomechanics  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5)  Basic Biochemistry  

 Exercise Physiology  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

248323 เวชศาสตร์การกีฬา  3(2-2-5)  Basic Physiology  

 Sports Medicine     
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248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5)    

 พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ      

 Sports Science and Physical Education for     

 Disabilities      

    

 กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน                       13 หน่วยกิต 

248201 จติวิทยาการกีฬา  3(2-2-5) 248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 2 (2-2-5) 

 Sport Psychology   สอนพลศึกษา  

248331 สถิติและการประเมินผลทาง 3(2-2-5)  Learning Management and Education  

 พลศึกษาและการกีฬา   Media for Physical Education  

 Statistic and Evaluation in Physical Education  248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและช้ัน 2 (2-2-5) 

 and Sports   เรียนทางพลศึกษา  

248496 การพัฒนาหลักสูตรและการ 3(2-2-5)  Environment and Classroom Management  

 วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา   and Physical Education Program Administration 

 Curriculum Development and Curriculum     

 Research for Physical Education    

      

 กลุ่มวิชาทางการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริม จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5) 248186 การบริหารพลศึกษาและ  

 ศึกษาในโรงเรียน   โปรแกรมพลศึกษา  3(3-0-6) 

 Sex Education and Safety Program in School  Physical Education and Physical Education  

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5)  Program Administration  

 Health Activities  248472 ผูก้้ากับลูกเสือ  3(2-2-5) 

248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6)  Scoutmaster   

 Drugs and Narcotic       

      

 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเขา้ 1(0-2-1) 248168 หลักการฝกึและสอนกอล์ฟ 1(0-2-1) 

 จังหวะและแอโรบิค   Training and Teaching Principle in Golf 

 Training and Teaching Principle in Rhythmic  248169 หลักการฝกึและสอนตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Activities and Aerobic Dance   Training and Teaching Principle in Takraw 

248163 หลักการฝึกและสอนกระบ่ีกระบอง 1(0-2-1) 248263 หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Krabi Krabong  Training and Teaching Principle in Soft – ball 

248164 หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน 1(0-2-1) 248264 หลักการฝกึและสอนฟุตซอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Badminton  Training and Teaching Principle in futsal 
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248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส 1(0-2-1) 248265 หลักการฝกึและสอนลีลาศ 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Tennis  Training and Teaching Principle in Social  

248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)  Dance  

 Training and Teaching Principle in Table Tennis    

248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ 1(0-2-1)    

 มวยสากล      

 Training and Teaching Principle in Muay Thai     

 and Boxing     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1   4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Mathematics II   Physics I  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Ordinary Differential Equations      Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 เฉพาะ   Statistical Analysis  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2) 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 

 Scientific Methods in Physics   Experimental Physics II   

244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1   3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics   Quantum Mechanics I  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Mechanics I   Statistical Mechanics 

244221 อุณหฟิสิกส์  3(3-0-6) 244331 ทัศนศาสตร์  3(2-2-5) 

 Thermal Physics   Optics  

244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น  3(3-0-6) 244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Vibrations and Waves   Electric and Electronics Circuit 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 244381 การทดลองฟิสิกส์ 3  1(0-3-2) 

 Electromagnetic Theory   Experimental Physics III  

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244382 การทดลองฟิสิกส์ 4 1(0-3-2) 

 ส้าหรับฟิสิกส์    Experimental Physics IV   

 Computer Programming for Physics 244491 สัมมนา   1(0-3-2) 

    Seminar   
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244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 244492 โครงงานฟิสิกส์  2(0-6-3) 

 Modern Physics   Project in Physics  

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 244493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Experimental Physics I   Independent Study  

    

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 กลุ่มเชิงทฤษฎี     

244301 ฟิสิกส์เชิงค้านวณ 3(2-2-5) 244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง   3(3-0-6) 

 Computational Physics   Solid State Physics  

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Quantum Mechanics II   Introductory Astronomy  

244313 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 244451 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Mechanics II    Biophysics  

244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์    3(3-0-6) 244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์  3(3-0-6) 

 Nuclear Physics    Astrophysics  

      

 กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์    

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-2-5) 

 Optoelectronics    โปรแกรม   

244342 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  Microcontroller and Programming   

 ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์   244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Computer and Electronic for Media of   Introduction to Nanotechnology 

 Teaching Physics 244461 ฟิสิกส์สารก่ึงตัวน้าและสาร 3(3-0-6) 

244421 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6)  ตัวน้ายวดยิ่ง  

 Energy Technology   Semiconductor and Superconductor 

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝา้ 3(2-2-5)  Physics  

 ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์   244496 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์  3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition System  Special Topic in Physics    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Research Methodology  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       39 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       39 หน่วยกิต 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ    Critical Reading 

 Effective Communication Skills 144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

144114 การพูด 3(2-2-5)  Grammar in Thai Language 

 Speaking  144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6)  Contemporary Literary Works 

 Thai Linguistic  144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 

144130 วรรณคดีเอกของไทย  3(3-0-6)  Literary Works Criticism  

 Masterpieces of Thai Literature 144339 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Folklore  

 Language and Culture 144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

144210 การเขยีนเชิงวิชาการ  3(2-2-5)  Independent Study  

 Academic Writing     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

       วิชาเอกเลือกในกลุ่ม   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย  จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาทักษะ     

144310 การเขยีนเอกสารส้านักงาน 3(2-2-5) 144411 การเขยีนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5) 

 Office Document Writing   Feature and Fiction Writing  

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ 3(2-2-5) 144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

 ภาษาต่างประเทศ   และบรรณาธกิารสื่อสิ่งพิมพ์  

 Teaching Thai as a Foreign Language  Language for Mass communication and  

    Editorial of Printed Media  
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 ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144224 พัฒนาการภาษาไทย 3(3-0-6) 144322 อักษรและอักขรวิธีล้านนา 3(3-0-6) 

 Development of Thai Language  Lanna Alphabets and Orthography 

144320 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 144323 ภาษาไทยถ่ิน 3(2-2-5) 

 Sociolinguistic   Thai Dialects  

144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)    

 Foreign Languages in the Thai Language    

      

 ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย     

144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 144432 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 Literary Works for Children and Adolescents  Literary Works and Society  

144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 144433 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

 Development of Thai Literary Works  Regional Literary Works  

144430 วรรณศิลปไ์ทย 3(2-2-5)    

 The Art of Thai Literature     

      

 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                      18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 ก. กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1     

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 ข. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Skills III  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Conversation I  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  
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 ค. กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                       3(2-2-5)    145121 การอ่าน การเขยีน 3(2-2-5) 

 French I        ภาษาฝร่ังเศส 1   

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2                                           3(2-2-5)        French Reading and Writing I 

 French II  145221 การอ่าน การเขยีน 3(2-2-5) 

145111 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ภาษาฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ         English for Communication  

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  English for Discussion  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์       146232  การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  สาธารณะ  

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง   3(2-2-5)  Public Speaking and Presentation 

 Advanced Reading and Writing     

      

 จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี     

144261 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 144364 เกาหลีศึกษา 3(3-0-6) 

 Basic Korean I   Korean Studies  

144262 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 3(2-2-5) 

 Basic Korean II   Korean Listening and Speaking 

144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 144466 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 Korean for Communication   เกาหลี  

    Korean Reading and Writing  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)    

 Research Methodology     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Introduction to Linguistics    

 Practical Reading and Writing   146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  Introduction to Phonetics  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Progressive Reading and Writing  เบื้องต้น  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  Introduction to English Syntax   

 English for Communication  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 Advance Reading and Writing    English for Business Communication I 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย  146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 

 English for Discussion 3(2-2-5)  Principle of Translation I  

146232 การพูดและการน้าเสนอในที่  146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

 สาธารณะ 3(2-2-5)  Principle of Translation II  

 Public Speaking and Presentation 146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 

146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)  English Literature and Society  

 เบื้องต้น  146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Introduction to British and American Literature  Independent Study  
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 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146361 สรวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Phonology   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

146362  ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)  Introduction to English Pragmatics  

 Introduction to English Morphology    

146363  อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

 เบื้องต้น      

 Introduction to English Semantics    

      

 กลุ่มวรรณคดี     

146342 การอ่านเร่ืองสั้น 3(3-0-6) 146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 Reading Short Stories   British and American Novels  

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความ 3(3-0-6) 146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 ซาบซ้ึง    British and American Drama  

 Poetry Appreciation     

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2   English for Hotel Business  

 English for Business Communication II 146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการ  

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)  ทอ่งเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 English for Tourism I   English for Tourism II  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ้านวน 2 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Linguistics and Its Application   Language and Communication 

      

 กลุ่มวรรณคดี     

146442 บทละครเช็คสเปยีร์ 3(3-0-6) 146443 งานประพันธเ์อกของโลก   3(3-0-6) 

 Shakespeare Drama     Masterpieces of World Literature 

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146472 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146473 การจดบันทกึและการสรุป 3(2-2-5) 

 English for Services   ความเพื่อการอาชีพ  

    Note-taking and Summarizing for Career 

      

 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1    

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 

 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3 3(2-2-5) 

 Japanese studies   Japanese Skills III   

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  



634 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144111 ทักษะการรับสารอย่างมี 3(3-0-6) 144442 ทักษะการจัดประชุมและ 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ   ฝกึอบรม  

 Effective information Receiving Skills  Meeting and Seminar setting Skill 

144112 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(3-0-6) 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 ประสิทธิภาพ   Thai Language and Culture  

 Effective information Transferring Skills 144446    ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

144439 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)  และบรรณาธกิารสื่อสิ่งพิมพ์  

 Literary works and Society   Language for Mass Communication and  

    Editorial of Printed Media  

      

 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                                       3(2-2-5)    145121 การอ่าน การเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I        ฝร่ังเศส 1   

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2                                           3(2-2-5)        French Reading and Writing I 

 French II  145221 การอ่าน การเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงคณิตศาสตร์    

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู    3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 241223 ทฤษฎีจ้านวน 3(2-2-5) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

 วิชาการ English for Academic Purposes 241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

  รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5)  

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311        การวัดและประเมินผล  3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 241441 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

241422 โครงงาน 3(0 -6- 3) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

 วิชาชีพครู  รวม 10 หน่วยกิต 

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)    

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี    

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ิน*  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(3-0-6) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) รวม 24 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6)  เฉพาะ  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

242221 เคมีวิเคราะห์           4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2                                                4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1              4(3-3-8) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์  4(3-3-8) 242312    เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-8) 

 ทางเคมี       242332 เคมีอนินทรีย์ 2                      4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1          3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป  4(3-3-8) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์                   4(4-0-8) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์                3(2-2-5) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242454 สัมมนา  1(0-3-2) 242452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161434 การพัฒนาสื่อการสอนทาง 3(2-2-5) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)  เคมี  

161433 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา   

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*   สารสนเทศทางการศึกษา  

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243251 นิเวศวิทยา  4(3-3-8) 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   เฉพาะ  

161311        การวัดและประเมินผลการ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 เรียนรู้  161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

243341 พันธุศาสตร์  4(3-3-8) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x- x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 243492 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู  161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 161436 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 

161435 ทักษะและเทคนิคการสอนทาง 3(2-2-5)  ทางชีววิทยา 2   

 ชีววิทยา 1   รวม 10 หน่วยกิต 

243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8)    

243491 สัมมนา  1(0-2-1)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 24 หน่วยกิต  

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา              161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย     1(0-2-1) 248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 

รวม 19 หน่วยกิต 248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1) 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน           3(2-3-6) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5)  สารสนเทศทางการศึกษา  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 

161212 จติวิทยาสา้หรับครู 3(3-0-6) 248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย  3(2-2-5) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ*** 3(2-3-6) 248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล            1(0-2-1) 

248201 จติวิทยาการกีฬา  3(2-2-5) 248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 

248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 248262  หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

242104 เคมี 1  4(3-3-8) 248xxx วิชาเอกเลือก                             1(x-x-x) 

รวม 22 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสด ิ 3(2-2-5) 

    ศึกษาในโรงเรียน*  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5) 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ   

248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5) 248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

248331 สถิติและการประเมินผลทาง 3(2-2-5)  การกีฬา  

 พลศึกษาและการกีฬา  248496 การพัฒนาหลักสูตรและการ  3(2-2-5) 

248361 หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)  วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา  

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 3(2-2-5) 248xxx วิชาเอกเลือก                  1(x-x-x) 

 สอนพลศึกษา  248xxx วิชาเอกเลือก                 1(x-x-x) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  ระดับมัธยมศึกษา  

161439 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5) 248185 ยาและสิ่งเสพติด  3(3-0-6) 

 ระดับประถมศึกษา  248186 การบริหารพลศึกษาและ               3(3-0-6) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)  โปรแกรมพลศึกษา  

248411 หลักการฝึกและการออกโปรแกรม   3(2-2-5) 248472 ผูก้้ากับลูกเสือ  3(2-2-5) 

 การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 248492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

248431 ระเบยีบวิธวีิจัย                        3(2-2-5) รวม 19 หน่วยกิต 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)    

 ทางการกีฬา     

248498 การจัดสิ่งแวดและช้ันเรียนทาง        2(2-2-5)    

 พลศึกษา     

248xxx วิชาเอกเลือก  1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก  1(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

    

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์   

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ิน*  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)  เชิงฟิสิกส์  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6)  เฉพาะ  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 ส้าหรับฟิสิกส์  244382 การทดลองฟิสิกส์  4  1(0-3-2) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(2-2-5) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244381 การทดลองฟิสิกส์  3 1(0-3-2) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง    

 วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161438 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 244493 การศึกษาอสิระ   6 หน่วยกิต 

161437 การสอนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(X-X-X)    

244491 สัมมนา  1(0-3-2)    

244492 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3)    

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 22 หน่วยกิต  

    

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย   

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ  005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144114 การพูด 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)            144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

14xxxx  วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 เฉพาะ  14xxxx  วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 

 สารสนเทศทางการศึกษา  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   161211 การจัดการเรียนรู้และการจัด 3(2-2-5) 

    การช้ันเรียน  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 914433  คติชนวิทยา 3(3-0-6) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 การเรียนรู้  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5) 

161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 การสอนภาษาไทย  รวม 10 หน่วยกิต 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(X-X-X)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ   

      

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

146262  สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   สาธารณะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)  เบื้องต้น   

รวม 18 หน่วยกิต 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

    เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน                         

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161444 การสอนจุลภาคส้าหรับครู 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  ภาษาอังกฤษ  

161443 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 การส้าหรับครูภาษาอังกฤษ  146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) รวม 16 หน่วยกิต 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



658 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก

ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

หลักสูตรวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    1.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    1.2  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 

1. นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและ 

   สถาบันการศึกษาต่างๆ 

2. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการด้าน 

   สิ่งแวดล้อม 

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม 

4. นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

5. นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

6. ผูค้วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

7. ผูค้วบคุมจัดการด้านมลพิษ 

8. ผูป้ระเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

9. ผูป้ระเมินผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุข 

ภาวะของชุมชน 

10. ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อม 

11. นักวิชาการในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

12. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์ 

     สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม   

1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  

และองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบ   

  ด้านสิ่งแวดล้อม 

3. วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานควบคุมดูแลระบบ 

ผลิตน้ าสะอาดและบ าบัดมลพิษต่างๆ 

4. นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

5. ผูป้ระเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

6. ที่ป รึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการ 

จัดการสิ่งแวดล้อม 

7. นักวิชาการ นักวิจัย ครู/อาจารย์ ด้านสิ่งแวดล้อมใน 

สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา 

สถานที่ต้ัง 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3401 

โทรสาร 0-5446-6704 

E-mail : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)  

  :  Bachelor of Science (Environmental Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)  

  :  B.Sc. (Environmental Science)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต            21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดบนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี ้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ   006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      87                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8) 

 Mathematics I   General Microbiology   

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 General and Organic Chemistry  Basic Biochemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 282301 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Biology I   Statistic and Research Methodology 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

 Introductory Physics    

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวนหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 

282111 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6) 282213 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Introduction to Environmental Science  Environmental Law and Policy 

282211 เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282214 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemistry   Energy and Environment  

282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental Ecology   Environmental Toxicology 
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 วิชาเอก   จ านวน                       26 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 282324 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6) 

 และสิ่งแวดล้อม   Solid Waste and Sewage Management  

 Environmental and Natural Resources  282325 หลักการประเมินผลกระทบ 3(3-0-6) 

 Management  สิ่งแวดล้อม  

282321 มลพิษดินและการควบคุม 3(2-3-6)  Fundamental of Environmental Impact t 

 Soil Pollution and Control   Assessmen  

282322 มลพิษน้้าและการควบคุม 3(2-3-6) 282491 สัมมนา              1(0-2-1) 

 Water Pollution and Control  Seminar  

282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6) 282492 โครงงานทางวิทยาศาตร์        1(0-3-2) 

 Air Pollution and Control   สิ่งแวดล้อม  

   Environmental Science Project 

      

 วิชาเอกบังคับเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

282493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 282495 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

282494 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต    

 Independent Study                          หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดัง ต่อไปนี้    

282331 การควบคุมมลพิษเสียงและ 3(3-0-6) 282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 ความสั่นสะเทอืน   Natural Disaster  

 Noise Pollution and Vibration Control 282338 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 

282332 การอนุรักษ์ความหลากหลาย 3(3-0-6)  โลก  

 ทางชีวภาพ    Global Climate Change  

 Biodiversity Conservation  282431 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 

282333 การจัดการลุ่มน้้า 3(3-0-6)  Air Quality Management  

 Watershed Management  282432 หัวข้อคัดสรรทาง 3(3-0-6) 

282334 การจัดการมลพิษน้้า 3(3-0-6)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 Water Pollution Management   Selected Topics in Environmental Science 

282335 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ 3(2-2-5) 282433 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม   Hazardous Waste Management 

 Geographical Information System for     

 Environmental Management     
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282336 การมีส่วนร่วมในการจัดการ 3(2-2-5) 282434 การประเมินผลกระทบต่อ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สุขภาพ  

 Participation in Environmental Management  Health Impact Assessment  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา * 3(2-2-5) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 282111 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

รวม 16 หน่วยกิต  เบื้องต้น  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 282213 กฎหมายและนโยบาย 3(3-0-6) 

282211 เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282214 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  และสิ่งแวดล้อม  

รวม 19 หน่วยกิต 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 282301 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

282321 มลพิษดินและการควบคุม 3(2-3-6) 282324 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6) 

282322 มลพิษน้้าและการควบคุม 3(2-3-6) 282325 หลักการประเมินผลกระทบ 3(3-0-6) 

282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

282xxx วิชาเอกเลือก                   3(x-x-x) 282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282491 สัมมนา 1(0-2-1) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

282492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 282493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 สิ่งแวดล้อม  282494 การศึกษาอสิระ              6 หน่วยกิต 

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 282495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 11 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 

  :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 

  :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า    137(6) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี ้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(3-0-6) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 วิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า       101 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1  4(3-2-7) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2  4(3-2-7) 

 Calculus III   Physics II  

      

 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวนหน่วยกิต          28 หน่วยกิต 

226171 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 263241 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

 Computer Programming   Fluid mechanics  

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 264202 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I   Engineering Material  

261151 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 264303 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Drawing   Engineering Statistics  

263211 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3(3-0-6) 283301 ปฏิบัติการหน่วยและ 4(4-0-8) 

 Mechanics of Materials I   กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  

263231 ส้ารวจ 3(2-3-6)  Environmental Unit Operations and  

 Surveying   Processes  
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 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวน                       43 หน่วยกิต 

283201 ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 283401 การออกแบบระบบทาง 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 Biology for Environmental Engineering  Design of Environmental Engineering System 

283202 เคมีส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 283421 วิศวกรรมและการออกแบบ 4(3-3-8) 

 Chemistry for Environmental Engineering  ระบบประปา  

283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)  Water Supply Engineering and Design 

 Environmental Engineering Laboratory 283422 วิศวกรรมและการออกแบบ 4(3-3-8 

283311 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5)  ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

 Air Pollution Control   Wastewater Treatment Engineering and Design 

283321 การสุขาภิบาลอาคาร  3(3-0-6) 283431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Building Sanitation   Hazardous Waste Management 

283322 ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ 3(2-2-5) 283481 จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร 1(1-0-2) 

 ธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  

 Natural Treatment Engineering System  Ethic for Environmental Engineers 

283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(2-2-5) 283491 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Solid Waste Engineering and Management  Seminar  

283341 ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 283492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 

 Environmental System and Management  สิ่งแวดล้อม  

283342 การจัดการความปลอดภัยใน 3(3-0-6)  Environmental Engineering Project 

 อุตสาหกรรม      

 Industrial Safety Management     

      

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้   

 กลุ่มวิศวกรรมมลพิษอากาศ     

283312 มลพิษในบรรยากาศ 3(3-0-6) 283411 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-3-6) 

 Atmospheric Pollution   มลพิษอากาศ  

283313 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)  Design of Air Pollution Control System 

 ภูมิอากาศ  283412 แบบจ้าลองมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 

 Climate and Climate Change   Air Pollution Modeling  

      

 กลุ่มวิศวกรรมการประปา และน้ าเสีย   

283423 การออกแบบระบบรวบรวมน้้า 3(2-2-5) 283425 การควบคุมมลพิษน้้าจาก 3(3-0-6) 

 เสียและระบบส่งน้้าประปา   อุตสาหกรรม  

 Sewerage and Water Distribution System Design  Industrial Water Pollution Control 
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283424 การด้าเนินการและการจัดการ 3(3-0-6) 283426 เทคโนโลยีการน้าน้้ากลับมาใช้ 3(3-0-6) 

 ระบบโรงบ้าบัดน้้าและน้้าเสีย   ซ้้า  

 Water and Wastewater Treatment Plant   Water Reuse Technologies  

 Operation and Management     

      

 กลุ่มวิศวกรรมของเสียและหัวข้อเฉพาะทาง    

283332 การลดของเสียและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 การน้ากลับมาใช้ใหม่   สิ่งแวดล้อม  

 Waste Minimization and Recycling Technologies  Selected Topics in Environmental Engineering 

283432 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    

 Industrial Waste Control     

      

 กลุ่มระบบและการจัดการส่ิงแวดล้อม    

283343 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 283441 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 

 และพลังงาน                                                                                                               สิ่งแวดล้อม  

 Environmental and Energy Management   Environmental Impact Assessment 

 Technologies 283442 การจ้าลองระบบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

283344 การจัดการลุ่มน้้าส้าหรับวิศวกร 3(2-2-5)  Environmental System Modeling 

 สิ่งแวดล้อม     

 Watershed Management for Environmental     

 Engineers     

      

 รายวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิตจ านวน     6 หน่วยกิต 

283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 6 หน่วยกิต    

 สิ่งแวดล้อม    

 Training in Environmental Engineering    

 (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)     

      

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-2-7) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

261151 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-2-7) 

รวม 20 หน่วยกิต 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 263211 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 263231 ส้ารวจ 3(2-3-6) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 263241 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

264202 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 264303 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

283201 ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 283202 เคมีส้าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อม  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

226171 การเขยีนโปรแกรม 3(3-0-6) 283311 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 

 คอมพิวเตอร์  283322 ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ 3(2-2-5) 

283301 ปฏิบัติการหน่วยและ 4(4-0-8)  ธรรมชาติ  

 กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  283341 ระบบและการจัดการ 3(3-0-6) 

283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)  สิ่งแวดล้อม  

283321 การสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6) 283342 การจัดการความปลอดภัยใน 3(3-0-6) 

283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(2-2-5)  อุตสาหกรรม  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 6 หน่วยกิต 

    สิ่งแวดล้อม  (ไม่นับหน่วยกิต)  

    Training in Environmental Engineering 

    (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)  

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

283421 วิศวกรรมและการออกแบบ 4(3-3-8) 283401 การออกแบบระบบทาง 3(2-3-6) 

 ระบบประปา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

283422 วิศวกรรมและการออกแบบ 4(3-3-8) 283481 จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร 1(1-0-2) 

 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย   สิ่งแวดล้อม  

283431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 283492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 

283491 สัมมนา 1(0-3-2)  สิ่งแวดล้อม  

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 12 หน่วยกิต 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

School of Information and Communication Technology 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ก่อก าเนิดขึน้เมื่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน

ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ ปี 2545 เปล่ียนชื่อ

เป็นส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปิดสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิว เตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ปี  2550–2551 เปิดสอนเพิ่ ม  3 สาขาวิชาคือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

และระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร จึงเปล่ียนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สร้างสรรค์องค์ความรู้  สร้างสานชีวิตสู่สากล” และเปิดสอน

เพิ่ ม เติม  3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เคล่ือนที่ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี

คู่ขนาน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รวมมีการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตร ี8 สาขาวิชา ปริญญาตรคีู่ขนาน 2 หลักสูตร และระดับ

ปริญญาโท 1 สาขาวิชา 

คณะศิลปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิ ดครั้ งแรก เมื่ อ  พ .ศ . 2538 โดยเปิ ดสอนห ลัก สูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ

สอนในวันเสารแ์ละวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการชั่วคราววิทยาเขตที่

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ท า

การมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

 ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดต้ังกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา 

คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ ง

โครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลป

ศาสตร ์ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์ได้จัดให้มีการ

เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นส านัก

วิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชา

พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้

เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตรไ์ปสังกัดส านักวิชา

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ที่ต้ังขึน้ใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 

2548 ได้ เปิดสอนห ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ

ยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ จึง

เปล่ียนเป็นคณะศิลปศาสตรจ์นถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบ

และพัฒนาซอฟต์แวร ์ นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

1. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการ 

ติดต่อส่ือสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

2. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

  เอกชน 

3. บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สาย

การบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออกสินค้า การ

หนังสือพมิพ ์และส่ือส่ิงพมิพ ์ 

4. ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ  

5. บุคลากรทางการศึกษา  

สถานที่ตั้ง    

มหาวทิยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 054-466-6666 ต่อ 2319, 2330, 1382 

E-mail : www.ict@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 

http://www.ict@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

235011 ตรรกะพื้นฐานและการ 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 แก้ปัญหา  146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    

รวม 18 หน่วยกิต 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

   235021 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 

    โครงสร้าง  

   241112 คณิตศาสตร์ 2  3(2-2-5) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   222120 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

   222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

    และคอมพิวเตอร์  

   235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น  3(3-0-6)  เบื้องต้น  

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  เบื้องต้น   

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

235023 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

    เฉพาะ  

   222220 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

222310 การจัดการองคก์รและระบบ 3(2-2-5)  สาธารณะ   

 สารสนเทศ  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1   

 เชิงวัตถุ  146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง 3(2-2-5) 222320 การจัดการโครงการด้าน 3(2-2-5) 

 โครงสร้าง      ระบบสารสนเทศ   

247221 สถิติวิเคราะห์      3(2-2-5) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 

   2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 146322 หลักการแปล 2  3(3-0-6) 

146321 หลักการแปล 1  3(3-0-6) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม  3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 222340 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

222410 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 235034 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 ร่วมสมัยในองค์กร   และเครือข่าย  

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

   2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

222420 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับระบบ 1(0-2-1) 222450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 สารสนเทศ    222451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3) 146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 สารสนเทศ  146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    

      

หมายเหตุ 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรได้ จ านวน 30 หน่วยกิต. 

2.  หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป) ท าการ 

    เทยีบโอนได้จ านวน 6 หน่วยกิต 

3.  หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจ านวนหน่วยกิต  

    รวม 204 หน่วยกิต 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนิติศาสตร์    

School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร

และการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของ

เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก 

โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์  

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้

แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

จนถึงปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานท่ี

มุ่งผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย 

รวมท้ังจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังนี้มุ่งหวังเพื่อให้

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน

เขตภาคเหนอืตอนบนอย่างมีคุณภาพ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

School of Information and Communication 

Technology 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อก าเนิด

ขึน้เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัย

นเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุ รกิ จ  ปี  2545 เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น ส านั ก วิช า เทค โน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 

2550–2551 เปิดสอน เพิ่ ม  3 สาขา วิชาคื อ สาขา วิช า

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี 

2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่

สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชา วิศวกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี เปิดหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รวมมีการจัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

    1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

    1.2  นักกฎหมาย, ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

    1.4  ทนายความ 

    1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 

    1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 

    1.8  อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

2.  อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้ หลงัจากสอบได้เนตบัิณฑิตไทย 

     2.1  อัยการ, ผู้พิพากษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นัก

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  นักออกแบบและพัฒนา

ฐานข้อมูล 

สถานที่ตั้ง       

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 2319, 2330 

โทรสาร 0-5446-6719 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : www.ict@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

   235021 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 

    โครงสร้าง  

   241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   222120 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

   222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

    และคอมพิวเตอร์  

   235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6)  หลักประกัน  

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(3-0-6) 100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้  146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

 เฉพาะ  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

235023 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

   100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

    และระบบศาลไทย  

   222220 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 

100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 

222310 การจัดการองคก์รและระบบสาร 3(2-2-5) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

 สนเทศ  100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 222320 การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5) 

 เชิงวัตถุ   สารสนเทศ  

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง 3(2-2-5) 235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 โครงสร้าง  รวม 20 หน่วยกิต 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5)    

รวม 21 หน่วยกิต    

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 

   100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

    แผนกคดีเมือง  

   2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย1 3(2-2-5) 100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(2-2-5) 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)  คดีบุคคล  

222410 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 

 ร่วมสมัยในองค์กร   กฎหมาย 2  

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 222340 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 235034 ความม่ันคงในระบบ 3(2-3-6) 

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

รวม 21 หน่วยกิต 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 

   100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

   2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-2-3) 222450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-2-3) 222451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) รวม 6 หน่วยกิต 

222420 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับระบบสาร 1(0-2-1)    

 สนเทศ     

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3)    

 สารสนเทศ     

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

รวม 19 หน่วยกิต    

      

 หมายเหตุ      

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30  

หน่วยกิต     

 2.หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหลักสูตร            

นติิศาสตรบัณฑิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม

วิชาเอกบังคับจ านวน 2 หน่วยกิต 

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งมาเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) ได้จ านวน 6 หน่วยกิต  

 4. จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคูข่นาน 2 ปริญญาข้างต้นนี ้ จ านวนหน่วยกิตรวม 227 หน่วยกิต 
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คณะนิติศาสตร์    

School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการ

บริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษา

ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น

คร้ังแรก โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  

ได้แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะ

เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถงึปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน

ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง

กฎห ม าย  รวม ทั้ ง จ ะต้ อ ง เป็ น นั ก นิ ติ ศ าส ต ร์ที่ มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน

อย่างมีคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม

ก่อตั้ งขึ้ น  เมื่ อ วั นที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 

040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม

ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

     1.2  นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที่สอบสวนคดี 

     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 

     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

2.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย 

     2.1  อัยการ, ผูพ้ิพากษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

1.  ด้านการท าบัญชี 

2.  ด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหาร 

3.  ด้านการภาษีอากร 

4.  ด้านการวางระบบบัญชี 

5.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ 

     บัญชี 

6.  ด้านการตรวจสอบภายใน 

7.  ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

8.  ด้านอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง 

 

สถานที่ต้ัง 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 1500, 1508 

โทรสาร 0-5446-6719, 0-5446-6692 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา  3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

221130 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ 3(3-0-6) 100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

 สารสนเทศ  100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 122130 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

   124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5) 

      

   รวม 20 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

   124111 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 

100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6)  หลักประกัน  

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(3-0-6) 100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้  124212 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(2-2-5) 

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

122220 หลักการตลาด 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1  

124201 การภาษอีากร 1 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

124211 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

   100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

    และระบบศาลไทย  

   124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 

100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

 สถิติธุรกิจ  100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(2-2-5) 121201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 124314 การบัญชีขัน้สูง 2 3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รวม 20 หน่วยกิต 

 ทางธุรกิจ 2  3(2-2-5)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 

   100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(3-0-6) 

    คดีเมือง  

   124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5) 100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(2-2-5) 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)  คดีบุคคล  

122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 

124401 การก ากับดูแลกิจการและ 3(3-0-6)  กฎหมาย 2  

 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี  100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

124411 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

124315 การตรวจสอบภายในและการ 3(2-2-5) 124312 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 

 ควบคุมภายใน  124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 

   100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

   124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-2-3) 124412 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-2-3) 124413 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

124xxx วิชาชีพเลือก* 3(x-x-x) 124414 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

*หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 124421 สัมมนา    

Seminar 3(0-6-3)    

    

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

 1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   รวม 8 หน่วยกิต 

      

                1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทัง้หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30     

หน่วยกิต  

                2.  หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) ได้จ านวน 6 หน่วยกิต 

                3.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จ านวนหน่วยกิต รวม 229 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนติิศาสตร์    

School of Law 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ

การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชน และได้

เปิดรับนสิิตสาขาวิชานิตศิาสตร์เป็นครั้งแรก โดยส านักวิชาศิลป

ศาสตร์   

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้

แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง

ปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มุ่ง

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย 

รวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขต

ภาคเหนอืตอนบนอย่างมีคุณภาพ 

คณะศลิปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ

สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการช่ัวคราววิทยา

เขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้าย

สถานที่ท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

 ในปีการศึกษา 2544 ไดจ้ัดตั้งกลุ่มวิชาตา่งๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา 

คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ง

โครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลป

ศาสตร์  ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี

การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่

รับผิดชอบคือ สาขาวิชานติิศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน สว่น

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านัก

วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ที่ต้ังขึ้นใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวชิาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี

การศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ จึง

เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

1.  อาชีพที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย 

     1.1  นติกิร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

     1.2  นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหนา้ที่สอบสวนคดี 

     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 

     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย 

2.  อาชีพที่สามารถปฏบิัตไิด ้หลังจากสอบไดเ้นตบิณัฑิตไทย 

     2.1  อัยการ, ผู้พิพากษา 

สถานท่ีตัง้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0-5446-666 ตอ่ 1350, 1382 

โทรสาร 0-5446-6719, 0-5446-6660 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย      1(0-2-1)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

รวม 21 หน่วยกิต 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

   100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน 3(3-0-6) 100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้   หลักประกัน  

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  เบื้องต้น  
146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  เบื้องต้น  

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 

   100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

    และระบบศาลไทย  

   รวม 5 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)  แพ่ง 2  

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)  สาธารณะ  
xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต  ทางธุรกิจ 1  
   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 

   100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

    แผนกคดีเมือง  

   146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5) 100307 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)  แผนกคดีบุคคล  
146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)  กฎหมาย 2  
1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100301 ตราสารเปลี่ยนมือ 3(3-0-6) 

   100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

   146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-2-3) 146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย  2(1-2-3) 146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต     

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

1004xx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

หมายเหตุ  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30 หน่วยกิต  

2.  หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) ท าการ

เทยีบโอนแทนได้จ านวน 6 หน่วยกิต 

3.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาขา้งต้นนี ้จ านวนหน่วยกิต รวม 220 หน่วยกิต 
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คณะแพทยศาสตร์ 

School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี

คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ

แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา

ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้

เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ

ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ

วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีมี คุณ ภาพ  ได้

มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปีคณะนิติศาสตร์    

School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร

และการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของ

เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก 

โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้

แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

จนถึงปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานท่ี

มุ่งผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย 

รวมท้ังจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังนี้มุ่งหวังเพื่อให้

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน

เขตภาคเหนอืตอนบนอย่างมีคุณภาพ 

 

 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน       

2 ปริญญา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน 

   1.1 นักวิชาการสาธารณสุข , นักพัฒนาด้านสุขภาพ     

         เป็นต้น 

2  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

    2.1   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม     

           นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

     1.2  นักกฎหมาย, ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 

     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 

     1.8  อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

2.  อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย 

     2.1  อัยการ, ผู้พิพากษา 

สถานที่ตั้ง       

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8 , 1350 

โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6719 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 

 : law.up@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ิน*  005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(3-0-6) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 324112 การสาธารณสุข  2(1-2-3) 

243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100103 กฎหมายทรัพย์สิน 3(3-0-6) 

   100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

   100200 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  

100201 กฎหมายละเมิด จัดการงาน 3(3-0-6) 100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้   หลักประกัน  

100202 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 เสริมสุขภาพ  361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

324236 อนามัยชุมชน 1 2(1-2-3) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

   กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม  

   100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ 3(2-2-5) 

    หลักประกัน  

   100205 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 

   361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

   324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน 3(2-2-5) 

    ชุมชน  

   365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

   xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113   

    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100204 เอกเทศสัญญา 1 3(2-2-5) 

   100206 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 

    และระบบศาลไทย  

   100208 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน 

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 100209 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   แพ่ง 2  

324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3) 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)  สาธารณสุข  

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

366213 พยาธวิิทยา  3(2-3-6)  ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 1  

รวม 22 หน่วยกิต 324323 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

    ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 2  

   324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

100207 เอกเทศสัญญา 2 2(2-0-4) 100209 กฎหมายครอบครัว    3(3-0-6) 

100302 กฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   แพ่ง 2  

324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324241 การจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3) 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5)  สาธารณสุข  

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)  ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 1  

รวม 22 หน่วยกิต 324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100300 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 

   100304 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

    แผนกคดีเมือง  

   324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 100307 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 กฎหมาย 1   แผนกคดีบุคคล  

324324 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 

324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3)  กฎหมาย 2  

324435 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 324426 โภชนศาสตร์ 3(2-2-5) 

324xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 324437 อนามัยชุมชน 2 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 324438 สัมมนา 1(0-2-1) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 100306 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 

 อาญา  100307 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

 กฎหมาย 1  100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 

324353 การจัดหาน้ าสะอาด 2(1-2-3)  กฎหมาย 2  

324361 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 2(1-3-4) 100312 กฎหมายภาษอีากร 3(3-0-6) 

324435 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 100313 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

324457 สัมมนา 1(0-2-1) 324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ 3(2-2-5) 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)  อาชีวอนามัย  

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 324383 การบ าบัดน้ าเสียและกาก 3(2-2-5) 

324xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)  ตะกอน  

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 709 

 

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100301 ตราสารเปล่ียนมอื 3(3-0-6) 

   100400 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) 

   324333 การฝึกปฏบิัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 
    บูรณาการ  
   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 324491 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4) 324492 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-2-3) 324493 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-2-3) รวม 6 หน่วยกิต 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม     

100401 นิติปรัชญา 2(2-0-4)    

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)    

100411 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-2-3)    

100412 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-2-3)    

324463 การประเมินผลกระทบทาง  3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ     

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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หมายเหตุ  

                1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทัง้หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30     

หน่วยกิต  

                2.  หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

กับการเทยีบโอนแทนได้ จ านวน 6 หน่วยกิต 

                3.  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาขา้งต้นนี ้จ านวนหน่วยกิต รวม 230 

หน่วยกิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะแพทยศาสตร์ 

School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี

คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ

แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา

ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้

เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ

ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ

วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีมี คุณ ภาพ  ได้

มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม

ก่อตั้ งขึ้ น  เมื่ อ วันที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 

040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม

ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

1.  นักวิชาการสาธารณสุข, นักสง่เสรมิสุขภาพ 

2.  นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน 

   1.1 นักวิชาการสาธารณสุข , นักพัฒนาด้านสุขภาพ     

         เป็นต้น 

2  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

    2.1   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม     

           นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวิชาชีพ

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 เศรษฐกร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, 

นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย, 

นักวิเคราะห์, นักสถิติ และอื่นๆ 

สถานที่ตั้ง       

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8, 1500,1508 

โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6719 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 

 : mis@up.ac.th 

 

mailto:medicineup2014@gmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 ทอ้งถ่ิน*  126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

   324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 

    เสริมสุขภาพ  

   327111 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3) 

   รวม 7 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและ 3(3-0-6) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  การธนาคาร  

124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113  

                ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 

   327331 การส่งเสริมสุขภาพ 1  3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3) 

 ทางธุรกิจ 2  324333 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)  บูรณาการ  

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 327221 นโยบายและการวางแผนงาน 3(2-2-5) 

327371 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ 2(1-2-3)  ส่งเสริมสุขภาพ  

327381 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น  2(1-2-3) 327361 การเสริมสร้างความเขม้แข็ง 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต  ของชุมชน  

   รวม 17 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

   327332 การส่งเสริมสุขภาพ 2 3(2-2-5) 

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  สาธารณสุข  

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(3-0-6) 327372 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 

327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  สุขภาพ  

รวม 18 หน่วยกิต 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   327383 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

   327423 การจัดการเชิงกลยุทธ์การ 3(2-2-5) 

    ส่งเสริมสุขภาพ  

   327444 โภชนาการเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 

    สุขภาพ  

   รวม 7 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126411 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 327492 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต  

327451 คุณภาพชีวิตการท างาน  2(1-2-3) 327493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต  

327484 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 327491 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  

327473 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 2(1-2-3) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต    

      

หมายเหตุ  

      1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทัง้หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30 หน่วยกิต  

     2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ านวน 

6 หน่วยกิต 

    3. จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาขา้งต้นนี ้จ านวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 ทอ้งถ่ิน*  126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

   324112 การสาธารณสุข  2(1-2-3) 

   324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 

    เสริมสุขภาพ  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและ 3(3-0-6) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  การธนาคาร  

124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1  

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 

                ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 

 

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 

   324236 อนามัยชุมชน 1 2(1-2-3) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3) 

 ทางธุรกิจ 2  324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

324241 การจัดการสุขภาพ   2(1-2-3)  ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 1  

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 324333 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)  บูรณาการ  

366213 พยาธวิิทยา  3(2-3-6) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค 2(1-2-3) 

 ทางธุรกิจ 2  324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

324241 การจัดการสุขภาพ   2(1-2-3)  ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 1  

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 324333 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)  บูรณาการ  

324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน 3(2-2-5) 324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง 3(2-2-5) 

 ชุมชน   ปฏิกูล  

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

   324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

 ผูป้ว่ยเบื้องต้น 2   สาธารณสุข  

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324324 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(1-2-3) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

   กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 324313 จริยธรรมและกฎหมาย 2(1-2-3) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(3-0-6)  สาธารณสุข  

324332 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

324353 การจัดหาน้ าสะอาด 2(1-2-3)  และอาชีวอนามัย  

324361 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 2(1-3-4) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   324342 การบริหารงานสาธารณสุข    2(1-2-3) 

   324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

   รวม 4 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

126411 สัมมนา 1(0-3-2) 324491 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  

324xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 324492 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต  

324426 โภชนศาสตร์ 3(2-2-5) 324493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต  

324435 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

324437 อนามัยชุมชน 2 3(2-2-5)    

324438 สัมมนา 1(0-2-1)    

รวม 14 หน่วยกิต    

      

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม     

126411 สัมมนา 1(0-3-2)    

324xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

324383 การบ าบัดน้ าเสียและกาก 3(2-2-5)    

 ตะกอน     

324435 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)    

324457 สัมมนา 1(0-2-1)    

324463 การประเมินผลกระทบทาง  3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ     

รวม 14 หน่วยกิต    

      

      

หมายเหตุ  

      1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทัง้หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30 หน่วยกิต  

     2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ านวน 

6 หน่วยกิต 

    3. จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาขา้งต้นนี ้จ านวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 ทอ้งถ่ิน*  126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

   324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง 2(1-2-3) 

    เสริมสุขภาพ  

   รวม 5 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและ 3(3-0-6) 

124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5)  การธนาคาร  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 324221 การป้องกันและควบคุมโรค   2(1-2-3) 

รวม 21 หน่วยกิต 324241 การจัดการสุขภาพ   2(1-2-3) 

   361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

   365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 เฉพาะ  126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ทางธุรกิจ 2  247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 324333 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ 2(1-2-3)  บูรณาการ  

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล 2(1-2-3) 325221 พืน้ฐานวิศวกรรมทางสุข 3(2-2-5) 

 ผูป้ว่ยเบื้องต้น 1   ศาสตร์อุตสาหกรรม  

324332 วิทยาการระบาด  3(2-2-5) 325241 อาชีวเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 325242 โรคจากการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 

                ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

14xxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 325313 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(2-2-5) 

325312 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

325322 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3) 325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และ 3(2-2-5) 

325331 หลักความปลอดภัยในการ 3(2-2-5)  ความปลอดภัย  

 ท างาน  325323 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5) 

325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ 2(1-2-3) 325332 การประเมินความเสี่ยงในงาน 2(1-2-3) 

 สิ่งแวดล้อม   อาชีวอนามัย  

รวม 22 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126411 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

324435 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 325451 การฝกึงานวิชาชีพ*                                                                6 หน่วยกิต 

325424 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ 3(2-2-5) 325452 สหกิจศึกษา*                                                                6 หน่วยกิต 

 ฉุกเฉินจากสารเคมี  325453 การศึกษาอสิระ*                                                              6 หน่วยกิต 

325425 การระบายอากาศ 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

325433 การบริหารงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5)    

 และความปลอดภัย     

325434 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย  2(1-2-3)    

 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม     

325435 สัมมนา 1(0-2-1)    

325444 การยศาสตร์ 2(1-2-3)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หมายเหตุ  

      1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นิสิตสามารถท าการเทยีบโอนรายวิชาทัง้หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จ านวน 30 หน่วยกิต  

     2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถน ารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จ านวน 

6 หน่วยกิต 

    3. จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาขา้งต้นนี ้จ านวนหน่วยกิตรวม 212 หน่วยกิต 
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คณะแพทยศาสตร์ 

School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี

คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ

แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา

ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้

เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ

ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ

วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีมี คุณ ภาพ  ได้

มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี 

คณะศิลปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ีท า

การชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา  

 ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 

กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ

กลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา 

ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการ

บัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้

มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ

เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี

สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา

ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้

แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิด

หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลป

ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

สถานที่ตั้ง       

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8, 1382 

โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6660 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 

 : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ  

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาจนี 2 3(2-2-5) 

142241 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 

142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 

142303 ภาษติส านวนจนี 3(3-0-6) 

142341 ไวยากรณ์จนี 2 3(2-2-5) 

รวม 30 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ทัง้สองภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่  

 ประเทศจีน  

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

รวม 22 หน่วยกิต 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

    วัตถุประสงค์เฉพาะ  

   242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   322103 จติวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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    ภาคฤดูร้อน  

   142464 การฟังภาษาจนีส าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142465 การพูดภาษาจนีส าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142466 การอ่านภาษาจนีส าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

      

      

 ช้ันปีท่ี 3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผน 2(2-0-4) 322201 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3) 

 จนี 1  322215 อายุรกรรมทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผน 3(3-0-6)  แผนปัจจุบัน  

 จนี 2  365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 328211 แพทย์แผนจนีกับระบบ 2(2-0-4) 

367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8)  สุขภาพไทย  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 328222 การตรวจวินิจฉัยทาง 4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  การแพทย์แผนจนี  

xxxxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

      

    ภาคฤดูร้อน  

   142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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 ช้ันปีท่ี 4  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5) 

322309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 328323 ต ารับยาจนี 1 3(3-0-6) 

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 328324 ต ารับยาจนี 2 3(3-0-6) 

328321 เภสัชวิทยาจนี 1 4(4-0-8) 328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3) 

328322 เภสัชวิทยาจนี 2 3(3-0-6) 328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5) 

รวม 21(3) หน่วยกิต 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21(3) หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 5  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 328412 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 แผนจีน  328425 จักษุทางการแพทย์แผนจนี 2(2-0-4) 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 328426 โรค หู คอ จมูกทาง 2(2-0-4) 

 แผนจีน   การแพทย์แผนจนี  

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจนี 4(4-0-8) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1 5(3-6-9) 328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจนี 4(2-4-6) 

328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

รวม 21 หน่วยกิต  การแพทย์แผนจนี  

   142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

    แพทย์แผนจนี  

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 6  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328530 ฝกึงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝกึงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

   

หมายเหตุ* นิสิตจะต้องเขียนรายงานการศึกษาอิสระที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามเนื้อหาในรายวิชา 142498 การศึกษา

อิสระ(Independent Study) ของหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อใช้เทียบโอนหน่วยกิตกับ 

รายวิชา 142498 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ในปีการศึกษาที่ 6 หรือ 142491 การฝึกงาน 

(Professional Training) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information 

Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม

ก่อตั้ งขึ้ น  เมื่ อ วันที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 

040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม

ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นัก

ธุรกิจ, นักการขาย, นักการตลาด 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 1.  เศรษฐกร 

 2.  เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 3.  นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ 

 4.  นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักสถิติ 

 5.  พนักงานธนาคาร 

 6.  เจา้หน้าท่ีหลักทรัพย์ 

 7.  นักธุรกิจ 

 8.  เจา้หน้าท่ีสถาบันการเงิน 

 9.  ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
 

สถานที่ต้ัง 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000    

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1500,1508  

โทรสาร 0-5446-6692 

E-mail : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา  3(3-0-6) 

100004 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 124101 การบัญชีขัน้ต้น 3(2-2-5) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย   1(0-2-1) 126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

   126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 การตัดสินทางธุรกิจ   ทางธุรกิจ 1  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 128220 หลักการตลาด 3(2-2-5) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิตและการ 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ   ปฏิบัติการ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

   126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2   และการเป็นผู้ประกอบการ  

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 122333 ระเบยีบวิธวีิจัย* 3(2-2-5) 

   126313 ระเบยีบวิธวีิจัย* 3(2-2-5) 

124433 นวัตกรรมทางธุรกิจและ 3(2-2-5) 122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ 3(2-2-5) 

 การจัดการความรู้   การจัด  

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 

14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ 3(x-x-x) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวม 21 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122310 การติดต่อสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5) 

   126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

122210 พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผูน้ า 3(2-2-5) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการ 3(3-0-6) 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  ธนาคาร  

126340 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6) 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  และห่วงโซอุ่ปทาน  

รวม 18 หน่วยกิต 122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

   126xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122431 การศึกษาความเป็นไปได้และ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 การประเมินโครงการ  126404 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

122432 สัมมนา* 1(0-3-2) 122451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

126411 สัมมนา* 1(0-3-2) 126405 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 122452 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 126406 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 122453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะศิลปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ีท า

การชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา  

 ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช าต่ า ง  ๆ                  

เป็น  3 กลุ่ ม วิชา คือกลุ่ ม วิชาศิ ลปศาสตร์  กลุ่ ม วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร

ออก เป็ น ส า ขา วิช า  ส าห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศ าส ต ร์ 

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้

มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ

เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี

สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา

ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้

แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิด

หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลป

ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สถานที่ตั้ง 

คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1382  

โทรสาร.0-5446-6660 

E-mail : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

00xxxx พลานามัย 1(0-2-1) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5)  การพูดภาษาจีน 1  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

   142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

    การพูดภาษาจีน 2  

   146112  การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

    ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142211  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  สาธารณะ  

146262  สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  เบื้องต้น   

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต  เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142213 การแปลภาษาจนี  1 3(2-2-5) 

   142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

    การเขยีนภาษาจนี  1  

   142241 ไวยากรณ์จนี  1  3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ 3(2-2-5) 142301  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 

 เขยีนภาษาจนี  2  142303 ภาษติส านวนจนี  3(3-0-6) 

142311  การแปลภาษาจนี 2  3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

142341  ไวยากรณ์จนี 2  3(2-2-5)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142321 การพัฒนาทักษะการฟังและการ 3(2-2-5) 

    พูดภาษาจนี  3  

   142351 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 

   142361 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142431  การอ่านหนังสือพิมพ์จนี  3(2-2-5) 142302 วัฒนธรรมจนีในประเทศไทย 3(3-0-6) 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 142432 การอ่าน – การเขยีนภาษาจนี 3(2-2-5) 

146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)  เชิงวิชาการ   

146472 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146342 การอ่านเร่ืองสั้น 3(3-0-6) 

146473 การจดบันทกึและการสรุปความ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 เพื่ออาชีพ  xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   142498 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

   146483 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

142462 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 142491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ 3(2-2-5) 142497 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ภาษาต่างประเทศ  146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความ 3(3-0-6) 146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ซาบซ้ึง  รวม 6 หน่วยกิต 

146463 ภาษากับการสื่อสาร  3(3-0-6)    

รวม   15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย            3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ   3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา       3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   ทอ้งถ่ิน*  

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

00xxxx พลานามัย 1(0-2-1) 145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145111 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 

    ฝร่ังเศส 1  

   145121 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

    ฝร่ังเศส 1  

   146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 

    ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง  3(2-2-5) 145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)  สาธารณะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x)  เบื้องต้น  

รวม 18 หน่วยกิต 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

    เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145112 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5) 

    ฝร่ังเศส 2  

   145122 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

    ฝร่ังเศส 2  

   145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146321 หลักการแปล 1  3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ทอ่งเที่ยว  1  

 ทางธุรกิจ 2  146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

145211 การสนทนาและการอภิปราย 3(2-2-5) 145222 การอ่านงานเขยีนทั่วไป 3(3-0-6) 

145231 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 145416 การเขยีนรายงานภาษา 3(2-2-5) 

145321 การเขยีนเรียงความภาษา 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส  

 ฝร่ังเศส  รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 3(2-2-5) 

    ภาษาต่างประเทศ 1  

   145361 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการ 3(2-2-5) 

    ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 1  

   145371 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 1 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 145398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 145342 การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 3(2-2-5) 

146472 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3(2-2-5)  ภาษาต่างประเทศ 2   

146473 การจดบันทกึและการสรุป 3(2-2-5) 146342 การอ่านเร่ืองสั้น 3(3-0-6) 

 ความเพื่ออาชีพ  xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

145461 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 และการโรงแรม 2  รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145482 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

     หรือ 

   146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความ 3(3-0-6) 146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 ซาบซ้ึง    หรือ 

146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 146482 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

145351 ฝร่ังเศสปัจจุบัน 3(3-0-6)   หรือ 

145363 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจและ 3(2-2-5) 145481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 เลขานุการ    หรือ 

145471 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 2 3(2-2-5) 145482 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยการศึกษา 

College of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด

ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัย

จึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาใน

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยาได้ รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย

การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 

และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 

กันยายนพ.ศ. 2556 ให้ เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การ

บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน

การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง

เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม 

และมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์ 

School of Science  

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  และในปีการศึกษา 2544 ไดป้รับ

โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 

มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด

สอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน าเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็น

การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวัง

จะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวชิาชีพช้ันสูง   

 วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ  

ในวันที่  12 กรกฎาคม พ .ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับ

การจั ดตั้ ง เป็ น   “มห าวิท ยาลั ยพ ะ เยา”  แล ะแยก เป็ น

มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ ปรัชญามหาวทิยาลัยคือ “ปัญญา

เพื่ อ ค ว าม เข้ ม แข็ งขอ ง ชุม ชน ” (Wisdom for Community 

Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยก

ฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา 

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา    

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์  

5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ 

   และเทคโนโลยีการกีฬา 

สถานท่ีตัง้       

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165, 1713 

โทรสาร 0-5446-6691, 0-5446-6664 

E-mail : CE@up.ac.th 

 : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161212 จติวิทยาส าหรับครู    3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 241223 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

 วิชาการ English for Academic Purposes 241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 

  xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

  รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5)  

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311        การวัดและประเมินผล  3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 241441 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

241422 โครงงาน 3(0 -6- 3) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

 วิชาชีพครู  รวม 10 หน่วยกิต 

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)    

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ิน*  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) รวม 24 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)  เฉพาะ  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

242221 เคมีวิเคราะห์           4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2                                                4(3-3-8) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1              4(3-3-8) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์  4(3-3-8) 242312    เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-8) 

 ทางเคมี       242332 เคมีอนินทรีย์ 2                      4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1          3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป  4(3-3-8) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์                   4(4-0-8) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์                3(2-2-5) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242454 สัมมนา  1(0-3-2) 242452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161434 การพัฒนาสื่อการสอนทาง 3(2-2-5) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)  เคมี  

161433 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*   สารสนเทศทางการศึกษา  

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243251 นิเวศวิทยา  4(3-3-8) 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   เฉพาะ  

161311        การวัดและประเมินผลการ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 เรียนรู้  161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

243341 พันธุศาสตร์  4(3-3-8) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x- x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 243492 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู  161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 161436 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 

161435 ทักษะและเทคนิคการสอนทาง 3(2-2-5)  ทางชีววิทยา 2   

 ชีววิทยา 1   รวม 10 หน่วยกิต 

243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8)    

243491 สัมมนา  1(0-2-1)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 24 หน่วยกิต  

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา              161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย     1(0-2-1) 248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 

รวม 19 หน่วยกิต 248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้ า 1(0-2-1) 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน           3(2-3-6) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

 248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5)  สารสนเทศทางการศึกษา  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 248242 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  3(2-2-5) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล            1(0-2-1) 

248201 จติวิทยาการกีฬา  3(2-2-5) 248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1) 

248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 248262  หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

242104 เคมี 1  4(3-3-8) 248xxx วิชาเอกเลือก                             1(x-x-x) 

รวม 22 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสด ิ 3(2-2-5) 

    ศึกษาในโรงเรียน  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ  248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5) 

248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  พลศึกษาส าหรับผู้พิการ   

248322 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

248331 สถิติและการประเมินผลทาง 3(2-2-5)  การกีฬา  

 พลศึกษาและการกีฬา  248496 การพัฒนาหลักสูตรและการ  3(2-2-5) 

248361 หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)  วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา  

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 2(2-2-5) 248xxx วิชาเอกเลือก                  1(x-x-x) 

 สอนพลศึกษา  248xxx วิชาเอกเลือก                 1(x-x-x) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  ระดับมัธยมศึกษา  

161439 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5) 248185 ยาและสิ่งเสพติด  3(3-0-6) 

 ระดับประถมศึกษา  248186 การบริหารพลศึกษาและ               3(3-0-6) 

161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x)  โปรแกรมพลศึกษา  

248411 หลักการฝึกและการออกโปรแกรม   3(2-2-5) 248472 ผูก้ ากับลูกเสือ  3(2-2-5) 

 การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 248492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

248431 ระเบยีบวิธวีิจัย                        3(2-2-5) รวม 19 หน่วยกิต 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)    

 ทางการกีฬา     

248498 การจัดสิ่งแวดและช้ันเรียนทาง        2(2-2-5)    

 พลศึกษา     

248xxx วิชาเอกเลือก  1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก  1(x-x-x)    

รวม 23 หน่วยกิต    

    

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

   

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ิน*  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)  เชิงฟิสิกส์  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 146304 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)  เฉพาะ  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 ส าหรับฟิสิกส์  244382 การทดลองฟิสิกส์  4  1(0-3-2) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244381 การทดลองฟิสิกส์  3 1(0-3-2) 244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง    

 วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161438 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 244493 การศึกษาอสิระ   6 หน่วยกิต 

161437 การสอนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(X-X-X)    

244491 สัมมนา  1(0-3-2)    

244492 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3)    

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 22 หน่วยกิต  

    

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยการศึกษา 

College of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด

ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัย

จึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาใน

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยาได้ รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย

การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 

และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 

กันยายนพ.ศ. 2556 ให้ เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษา

ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การ

บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน

การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง

เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม 

และมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป 

คณะศิลปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ีท า

การชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา  

 ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ                  

เป็น  3 กลุ่ ม วิชา คือกลุ่ ม วิชาศิ ลปศาสตร์  กลุ่ ม วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร

ออก เป็ น ส า ขา วิช า  ส าห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศ าส ต ร์ 

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้

มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ

เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี

สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา

ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้

แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิด

หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลป

ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 

ปริญญา 

 1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165, 1382  

โทรสาร.0-5446-6691, 0-5446-6660 

E-mail : CE@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ  005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144114 การพูด 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)            144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

14xxxx  วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 เฉพาะ  14xxxx  วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

 สารสนเทศทางการศึกษา  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   161211 การจัดการเรียนรู้และการจัด 3(2-2-5) 

    การช้ันเรียน  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 914433  คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 การเรียนรู้  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5) 

161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 การสอนภาษาไทย  รวม 10 หน่วยกิต 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(X-X-X)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 24 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

146262  สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   สาธารณะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)  เบื้องต้น   

รวม 18 หน่วยกิต 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

    เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 

    การจัดการช้ันเรียน                         

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

 วิชาชีพครู  161444 การสอนจุลภาคส าหรับครู 3(2-2-5) 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  ภาษาอังกฤษ  

161443 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 การส าหรับครูภาษาอังกฤษ  146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161XXX วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) รวม 16 หน่วยกิต 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 

 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

School of Science  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย

นเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปกีารศึกษา 

2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา 

เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการ

แบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 

กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลป

ศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 

หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเอาองคค์วามรู้ นวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและ

สังคม ซ่ึงจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่ อ

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็น

ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   

 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” 

และ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ .ศ . 2553  ขึ้ น  วัน ที่  16  กรกฎาคม  พ .ศ . 2553 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้ รับการจัดตั้ งเป็น  

“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความ

เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ”  ( Wisdom for Community 

Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก

ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 

หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  นักวิจัย 

2.  นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ 

3.  นักวางแผนและก าหนดนโยบาย 

4.  นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

5.  ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

6.  ผูค้วบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง  

     และอื่นๆ 

สถานที่ต้ัง 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1713, 3407 

โทรสาร 0-5446-6660, 0-5446-6704 

E-mail : Science_sc@hotmail.com 

 : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  

  :  Bachelor of Science (Chemistry)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เคมี)   

  :  B.Sc. (Chemistry)  

    

จ านววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       129 หนว่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        30 หนว่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านววนวหนว่วยกิต           21 หนว่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในวกลุ่มดังนวี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านววนว                         9 หนว่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านววนว                        3 หนว่วยกิต 

 ให้นวิสิตเลือกเรียนวเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานวามัย   จ านววนว                         1 หนว่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนวี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านววนว                        8 หนว่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านววนวไม่นว้อยกว่า          9 หนว่วยกิต 

 ก าหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชาต่อไปนวี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนวุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        93                       หนว่วยกิต 

 วิชาแกนว     

 วิชาพื้นวฐานวทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านววนว                      26 หนว่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Chemistry II  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นวฐานวเฉพาะด้านว   จ านววนว                        9 หนว่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Statistical Analysis  

 Practical Reading and Writing      

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     
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 กลุ่มวิชาเอก   ไม่นว้อยกว่า                 58 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนว                      46 หนว่วยกิต 

242221 เคมีวิเคราะห์                                           4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                  4(3-3-8) 

 Analytical Chemistry   Inorganic Chemistry II  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1                                                      4(3-3-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์        4(4-0-8) 

 Organic Chemistry I   Spectroscopy in Organic Chemistry 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2                           4(3-3-8) 242451 การฝึกงาน*                                          6 หน่วยกิต 

 Organic Chemistry II   Professional Training  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    4(3-3-8) 242452 การศึกษาอสิระ*                                                          6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                       4(3-3-8) 242453 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry II   Co-operative Education  

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี               4(3-3-8) 242454 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Instrumentation for Chemical Analysis  Seminar  

242331 เคมีอนินทรีย์ 1                                          3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Inorganic Chemistry I   General Biochemistry  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านววนวไม่นว้อยกว่า       12              หนว่วยกิต 

 ก าหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชา ต่อไปนวี ้   

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์     

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 242414 หัวข้อคัดสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 New Frontier of Researches in Physical   Selected Topic in Physical Chemistry 

 Chemistry  242415 อุณหพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) 

242412 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  Chemical Thermodynamics  

 Polymer Chemistry     

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5)    

 Introductory Computational Chemistry    

     

 กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์     

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Applications of Analytical Chemistry  Environmental Chemistry  

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ 3(2-2-5) 242427 หัวขอ้คัดสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ทางเคมี    Selected Topics in Analytical Chemistry 

 Sample Preparation for Chemical Analysis    
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242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5)    

 Electroanalytical Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีนวินวทรยี์     

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์                         3(3-0-6) 242434 หัวขอ้คัดสรรทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis   Selected Topics in Inorganic Chemistry 

242432 เคมีชีวอนินทรีย์                                                              3(3-0-6) 242435 เคมีเก่ียวกับเซรามกิ                3(3-0-6) 

 Bioinorganic Chemistry   Chemistry for Ceramic  

242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์                                                          3(3-0-6)    

 Inorganic Material Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีินวทรีย์     

242441 เคมีอนิทรีย์ประยุกต์                                                          3(2-2-5) 242444 สเตอริโอเคมี                                                                   3(3-0-6) 

 Applied Organic Chemistry   Stereochemistry  

242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์                  3(3-0-6) 242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก                                    3(2-2-5) 

 Organic Synthesis   Heterocyclic Chemistry  

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                          3(3-0-6)    

 Natural Products     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านววนวไม่นว้อยกว่า         6 หนว่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :   M.S. (Environmental Science)      

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

แผนว ก แบบ ก1 แผนว ก แบบ ก2 แผนว ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2.  วิทยานิพนธ์ 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 

9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
 

     

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก1   

 วิทยานวิพนวธ ์ จ านววนว                      38 หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต   จ านววนว                        3 หนว่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ                       3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2 และแผนว ข  

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว ประกอบด้วย  

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนว                       17 หนว่วยกิต 

282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 282714 การประเมินผลกระทบ 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  

 Environmental Science and Technology  Advance Environmental Impact Assessment 

282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3(2-3-6) 282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   Environmental Green Business   

 Environmental Analytical Techniques  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  Seminar I            

 และเทคโนโลยี  282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and   Seminar II  

 Technology     

      

 วิชาเอกเลือก     

 แผนว ก แบบ ก2   จ านววนว                         9 หนว่วยกิต 

 แผนว ข   จ านววนว                       15 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นวิสิตเลือกศึกษาม ีดังต่อไปนวี้   

282721 มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี 3(2-3-6) 282728 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6) 

 การบ้าบัด   Environment and Health Development 

 Water Pollution and Treatment Technology 282729 กฏหมายและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

282722 การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง  3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

 Air Pollution and Noise Control   Environmental Law and Economics 

282723 มลพิษทางดินและการฟื้นฟู 3(2-3-6) 282730 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ 3(2-3-6) 

 Soil Pollution and Reclamation   การจัดการสิ่งแวดล้อม  

282724 การจัดการมูลฝอยและของเสีย 3(2-3-6)  Geographical Information for Environmental  

 อันตราย   Management  

 Solid and Hazardous Waste Management 282731 การสื่อสารประเด็น 3(2-3-6) 

282725 สารเคมีทางการเกษตรและการ 3(2-3-6)  สาธารณะสิ่งแวดล้อม  

 จัดการ    Environmental Public Issue Communication 

 Agrochemical and Management 282732 ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

282726 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  Wisdoms Environmental Aesthetics  

 Environmental Ecology  282733 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 3(2-3-6) 

282727 แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  และการเปลี่ยนแปลงสังคม  

 Environmental Modelling   Global Environmental Situation and Social Change 
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 กรณจัีดการศึกษาตาม แผนว ก แบบ ก2    

 วิชาวิทยานวิพนวธ์   จ านววนว                       12 หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับ ไม่นวับหนว่วยกิต      

 ส าหรับการศึกษา แผนว ก แบบ ก1 ก2 และ แผนว ข จ านววนว                        3 หนว่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

 

 

แผนวการศึกษา     

ช้ันวปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

รวม 19 หนว่วยกิต รวม 21 หนว่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันวปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 อังกฤษเชิงปฏิบัติ  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7)  เฉพาะ  

242221 เคมีวิเคราะห์ 4(3-3-8) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 

242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3 (x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3(x-x-x) 

รวม 18 หนว่วยกิต รวม 16 หนว่วยกิต 

      

      

ช้ันวปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทาง 4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 

 เคมี  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์ 4(4-0-8) 242xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 242xxx วิชาเอกเลือก                                   3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี                                                      3(x-x-x) รวม 21 หนว่วยกิต 

รวม 21 หนว่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อนว  

   242xxx วิชาเอกเลือก                                   3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี                                                      3(x-x-x) 

   รวม 6 หนว่วยกิต 
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ช้ันวปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

242454 สัมมนา 1 (0-3-2) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 

242452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3( 3-0-6) 

รวม 7 หนว่วยกิต  สิ่งแวดล้อม  

   282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3 3-0-6) 

    สิง่แวดล้อม  

   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3 3-0-6) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-6) 

   รวม 12 หนว่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อนว 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

   146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ  3 (3-0-6) 

    ระดับบัณฑิตศึกษา            (ไม่นับหน่วยกิต) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3 (x-x-x) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3 (x-x-x) 

   รวม 6(3) หนว่วยกิต 

      

      

ช้ันวปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

282714 การประเมินผลกระทบทาง 3 (2-3-6) 282717 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

 สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282716 สัมมนา 1 1 (0-2-1) รวม 7 หนว่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x)    

282781 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 13 หนว่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Biology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยา)  

  :  B.Sc. (Biology)  

    

จ านววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       129 หนว่วยกิต 

 หมวดศกึษาทั่วไป   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        30 หนว่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านววนวหนว่วยกิต           21 หนว่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในวกลุ่ม ดังนวี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านววนว                         9 หนว่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านววนว                         3 หนว่วยกิต 

 ให้นวิสิตเลือกเรียนวเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานวามัย   จ านววนว                         1 หนว่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนวี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านววนว                         8 หนว่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านววนวไม่นว้อยกว่า          9 หนว่วยกิต 

 ก าหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชาต่อไปนวี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนวุษย์ศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       93                      หนว่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นวฐานววิชาชีพ    จ านววนวไม่นว้อยกว่า       46 หนว่วยกิต 

 วิชาพื้นวฐานวทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านววนว                      25 หนว่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry I 4(3-3-8)  Introductory Physics  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     

      

 วิชาพื้นวฐานวเฉพาะด้านว   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        21 หนว่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Biostatistics  

 Practical Reading and Writing  361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  General Microbiology  

 เฉพาะ  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 English for Specific Purposes   General Biochemistry  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 Organic Chemistry     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        47 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        35 หนว่วยกิต 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Biology III   Genetics  

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 

 Cell Biology   Taxonomy and Systematics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243491 สัมมนา 1(0-2-2) 

 Ecology   Seminar  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Evolution   Independent Study  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Professional Training  

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Animal Physiology   Co-operative Education  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก  จ านววนวไม่นว้อยกว่า        12              หนว่วยกิต 

 ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค  3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 

 ศาสตร์ ของพืช           Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy 243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 

243421 อนุกรมวิธานของพืช                          3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy     

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                         3(2–3-6)    

 Economic Botany     

      

 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                 3(2–3-6) 243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ                   3(2–3-6) 

 Invertebrate Zoology   Endocrinology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                     3(2–3-6) 243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป                           3(2–3-6) 

 Vertebrate Zoology   General Parasitology  

243432 ชีววิทยาของแมลง                         3(2–3-6) 243435 ปักษวีิทยา                                  3(2–3-6) 

 Insect Biology   Ornithology  
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 กลุ่มวิชาพันวธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                 3(2-3-6) 243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 

 Cytogenetics   Molecular Biology  

243441    พันธุศาสตร์ของมนุษย์                       3(3-0-6) 243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ                3(2-3-6) 

 Human Genetics   DNA Technology  

      

 กลุ่มวิชานวิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา                       3(2-3-6) 

 สัตว ์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิ 3(2-3-6) 

243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  ปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ             3(3-0-6)   

 Pollution Biology     

      

 กลุ่มวิชาเทคนวิคทางชีววิทยาเบ้ืองต้นว    

243361  การวาดภาพและถ่ายภาพทาง 3(1-4-4) 243462 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 วิทยาศาสตร์   Introductory Biotechnology  

 Drawing and Photography in Science 243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 

243461 เทคนิคทางชีววิทยา                 3(2-3-6)  Current Topics in Biology  

 Biological Techniques     

      

 กลุ่มวิชาชวีวิทยาประยุกต์     

243471 การเลีย้งผึ้ง                                    3(2–3-6) 243473 การควบคุมโดยชีววิธ ี    3(3-0-6) 

 Apiculture   Biological Control  

243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ              3(2–3-6) 243474 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช            3(2-3-6) 

 Economic Insects   Plant Tissue Culture  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านววนวไม่นว้อยกว่า          6 หนว่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :   M.S. (Environmental Science)      

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

แผนว ก แบบ ก1 แผนว ก แบบ ก2 แผนว ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2.  วิทยานิพนธ์ 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 

9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
 

     

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก1   

 วิทยานวิพนวธ ์ จ านววนว                      38 หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต   จ านววนว                        3 หนว่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ                       3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2 และแผนว ข  

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว ประกอบด้วย  

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนว                       17 หนว่วยกิต 

282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 282714 การประเมินผลกระทบ 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  

 Environmental Science and Technology  Advance Environmental Impact Assessment 

282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3(2-3-6) 282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   Environmental Green Business   

 Environmental Analytical Techniques  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  Seminar I            

 และเทคโนโลยี  282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and   Seminar II  

 Technology     

      

 วิชาเอกเลือก     

 แผนว ก แบบ ก2   จ านววนว                         9 หนว่วยกิต 

 แผนว ข   จ านววนว                       15 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นวิสิตเลือกศึกษาม ีดังต่อไปนวี้   

282721 มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี 3(2-3-6) 282728 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6) 

 การบ้าบัด   Environment and Health Development 

 Water Pollution and Treatment Technology 282729 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

282722 การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง  3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

 Air Pollution and Noise Control   Environmental Law and Economics 

282723 มลพิษทางดินและการฟื้นฟู 3(2-3-6) 282730 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ 3(2-3-6) 

 Soil Pollution and Reclamation   การจัดการสิ่งแวดล้อม  

282724 การจัดการมูลฝอยและของเสีย 3(2-3-6)  Geographical Information for Environmental  

 อันตราย   Management  

 Solid and Hazardous Waste Management 282731 การสื่อสารประเด็น 3(2-3-6) 

282725 สารเคมีทางการเกษตรและการ 3(2-3-6)  สาธารณะสิ่งแวดล้อม  

 จัดการ    Environmental Public Issue Communication 

 Agrochemical and Management 282732 ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

282726 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  Wisdoms Environmental Aesthetics  

 Environmental Ecology     
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282727 แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282733 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 3(2-3-6) 

 Environmental Modeling   และการเปลี่ยนแปลงสังคม  

    Global Environmental Situation and Social Change 

 กรณจัีดการศึกษาตาม แผนว ก แบบ ก2    

 วิชาวิทยานวิพนวธ์   จ านววนว                       12 หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับ ไม่นวับหนว่วยกิต      

 ส าหรับการศึกษา แผนว ก แบบ ก1 ก2 และ แผนว ข จ านววนว                        3 หนว่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

 

 

แผนวการศึกษา     

ช้ันวปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

รวม 18 หนว่วยกิต รวม 18 หนว่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 797 

 

ช้ันวปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

 ทอ้งถ่ิน*  243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(3-0-6) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3(x-x-x) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก) 3(x-x-x) 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-8) รวม 18 หนว่วยกิต 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 20 หนว่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

ช้ันวปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   เฉพาะ  

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หนว่วยกิต 243xxx วิชาเอกเลือก                                   3(x-x-x) 

   243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 21 หนว่วยกิต 

      

      

    ภาคฤดูร้อนว  

   243xxx วิชาเอกเลือก                                   3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 6 หนว่วยกิต 
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ช้ันวปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 

243491 สัมมนา 1(0-2-1) 282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

243492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  สิ่งแวดล้อม  

รวม 11 หนว่วยกิต 282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3(2-3-6) 

    สิ่งแวดล้อม  

   282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(3-0-6) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   รวม 12 หนว่วยกิต 

      

      

   ภาคฤดูร้อนว 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

   146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ  3(3-0-6) 

    ระดับบัณฑิตศึกษา            (ไม่นับหน่วยกิต) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 6(3) หนว่วยกิต 

      

      

ช้ันวปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

282714 การประเมินผลกระทบทาง 3(2-3-6) 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) รวม 7 หนว่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 13 หนว่วยกิต    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

School of Medical Science 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยวัตถุประสงค์หลักในการ

จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและ

แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจน

เพื่อจัดการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-

Clinic) และวทิยาศาสตร์ พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นสิิต

ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาล

ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

 ในปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายใตเ้กณฑ์การประเมินตาม

ตัวบ่งช้ีคุณภาพของ สมศ. หลังจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เย่ียมส ารวจและเข้า

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะ ผู้ประเมินได้รายงานถึง จุด

แข็ง จุดอ่อน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังจากได้รับ

รายงานแล้ว คณาจารย์ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ผลการ

ประเมิน และทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ ยังขาด

แผนงานที่ เป็นรูปธรรม ในการนี้  เพื่อให้การด าเนินงานใน

อนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปณิธาน 

วิสั ยทั ศน์  และครอบคลุ มพั นธกิ จทั้ ง 4  ด้ านของคณ ะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้

เป็นกรอบในการด าเนินงาน ในเบื้องตน้มีเป้าหมายระยะส้ัน คือ 

5 ปี  (พ .ศ. 2552–2556) ให้สอดรับกับพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของคณาจารย์ ใน

คณะ ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ และให้คณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งใน

สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 

2550 นับเป็นคณะที่  12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการ

สอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี2 

หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

     วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  นักวจิัย 

2.  นักวทิยาศาสตร์, นักวเิคราะห์และออกแบบ 

3.  นักวางแผนและก าหนดนโยบาย 

4.  นักออกแบบอปุกรณท์ี่ใช้ส าหรับงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

5.  ผู้ควบคุมดูแลงานดา้นสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

6.  ผู้ควบคุมจัดการดา้นมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง  

     และอื่นๆ 

สถานท่ีตัง้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ตอ่ 1758, 1733-5 

โทรสาร 0-5446-6663, 0-5446-6704 

E-mail : medsci.up@gmail.com 

 : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

  :  Bachelor of Science (Microbiology)  

 ช่ือย่อ :   วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

  :   B.Sc. (Microbiology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวน                     127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนหน่วยกิต          30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Golf   Softball  

004151 เกม 1(0-2-1) 004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Game   Tennis   

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 

 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดบนิตัน 1(0-2-1) 

 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Social Dance   Football  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Takraw   Volleyball  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

 Information Science for Study and Research 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  Music Appreciation  

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Arts in Daily Life  

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มสังคมศาสตร์     

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

 Introduction to Computer Information Science 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค  3(3-0-6)  Energy and Technology Around Us 

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                      91  หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                      35 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      15 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)  243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  

 Mathematics I   Biology I  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  Introductory Physics  

      
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                      20 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ   3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Biostatistics  

 English for Specific Purposes  361301 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-3-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)  Research Methodology   

 Introduction to Business  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)  General Biochemistry  

 Quantitative Analysis     

      

 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน                      56 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                      41 หน่วยกิต 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 

 General Microbiology   Immunology  
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361202 ราวิทยา 3(2-3-6) 361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) 

 Mycology   Introduction to Bioinformatics 

361221 ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6) 361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3) 

 Systematic Bacteriology   Special Problem in Microbiology 

361281 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการ 3(2-3-6) 361492 สัมมนา 1(0-2-1) 

 จัดการห้องปฏิบัติการ   Seminar  

 Scientific Instrumentation and Laboratory  361493 ฝกึงาน * 6 หน่วยกิต 

 Management   Professional Training  

361302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 361494 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Virology   Co – operative Education  

361303 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 361495 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Parasitology   Independent Study  

361311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Microbial Genetics     

361331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ 4(3-3-8)  

 จุลินทรีย์     

 Microbial Physiology and Ecology    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

361304 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-6) 361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 

 Biology of Mushroom   Food Microbiology  

361305 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต ์ 3(2-3-6) 361441 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 Yeast and Yeast Technology    Environmental Microbiology  

361306 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-6) 361451 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-6) 

 Phycology   Sanitation Microbiology  

361341 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-6) 361452 โรคติดเชือ้อุบัติใหม่และอุบัติซ้้า 3(3-0-6) 

 Agricultural Microbiology   Emerging and Re-emerging Infectious Diseases   

361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 361471 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Medical Bacteriology   Industrial Microbiology  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

. 
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ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :   วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :   M.S. (Environmental Science)      

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

       1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

       1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2  วิทยานิพนธ ์

3  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

4  รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

3* 

26 

- 

26 

17 

9 

12 

- 

3* 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

3* 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
 

     

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1   

 วิทยานิพนธ ์ จ านวน                      38 หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ                       3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย  

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 282714 การประเมินผลกระทบ 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  

 Environmental Science and Technology  Advance Environmental Impact Assessment 

282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3(2-3-6) 282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม   Environmental Green Business   

 Environmental Analytical Techniques  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  Seminar I            

 และเทคโนโลยี  282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and   Seminar II  

 Technology     

      

 วิชาเอกเลือก     

 แผน ก แบบ ก2   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 แผน ข   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษาม ีดังต่อไปนี้   

282721 มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี 3(2-3-6) 282728 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6) 

 การบ้าบัด   Environment and Health Development 

 Water Pollution and Treatment Technology 282729 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

282722 การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง  3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

 Air Pollution and Noise Control   Environmental Law and Economics 

282723 มลพิษทางดินและการฟื้นฟู 3(2-3-6) 282730 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ 3(2-3-6) 

 Soil Pollution and Reclamation   การจัดการสิ่งแวดล้อม  

282724 การจัดการมูลฝอยและของเสีย 3(2-3-6)  Geographical Information for Environmental  

 อันตราย   Management  

 Solid and Hazardous Waste Management 282731 การสื่อสารประเด็น 3(2-3-6) 

282725 สารเคมีทางการเกษตรและการ 3(2-3-6)  สาธารณะสิ่งแวดล้อม  

 จัดการ    Environmental Public Issue Communication 

 Agrochemical and Management 282732 ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

282726 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  Wisdoms Environmental Aesthetics  

 Environmental Ecology  282733 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 3(2-3-6) 

282727 แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  และการเปลี่ยนแปลงสังคม  

 Environmental Modeling   Global Environmental Situation and Social Change 
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 กรณจัีดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก2    

 วิชาวิทยานิพนธ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต      

 ส าหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

 

 

แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

001172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

 เฉพาะ  361202 ราวิทยา 3(2-3-6) 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361221 ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 361281 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการ 3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  จัดการห้องปฏิบัติการ  

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 361302 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 361303 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 361311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

361331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ 4(3-3-8) 361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3) 

 จุลินทรีย์  361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 

361492 สัมมนา 1(0-2-1) 282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

361495 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  สิ่งแวดล้อม  

รวม 9 หน่วยกิต 282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง 3(3-0-6) 

    สิ่งแวดล้อม  

   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(3-0-6) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   282715 ธุรกิจสีเขยีวเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

   รวม 12 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

   146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส้าหรับ  3(3-0-6) 

    ระดับบัณฑิตศึกษา            (ไม่นับหน่วยกิต) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 6(3) หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 

282714 การประเมินผลกระทบทาง 3(2-3-6) 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 สิ่งแวดล้อมขัน้สูง  282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) รวม 7 หน่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 13 หน่วยกิต    
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001103 ทักษะภาษาไทย           3(3-0-6) 

 Thai Language Skills 

 ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การ

อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะ

การเขยีนเป็นส าคัญ 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            3(3-0-6) 

 Fundamental English   

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษและ

ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททาง

วิชาการและปริบทอื่นๆ 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา           3(3-0-6) 

 Developmental English   

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร      ในปริบท

ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและ

การเขยีนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

สาขาของผูเ้รียน 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า              

                                            3(3-0-6) 

 Information Sciences for Study and 

 Research 

 ความหมาย ความส าคัญและประเภทของ

แหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  การเข้าถึง

สารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 

บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก 

การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจน

เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยในการใฝ่หา

ความรู้  

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                     3(3-0-6) 

 Philosophy for Life 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิด

โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีช่ือเสียง เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มี

ประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความ รู้ทั่ ว ไป เ ก่ีย ว กับภาษา  สั งคมและ

วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรม 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย      3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

  ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบ

มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม

นาฏศิลปไ์ทยประเภทต่างๆ 

002125 ดุริยางควิจักขณ์                     3(3-0-6  

 Music Appreciation 

 ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องคป์ระกอบ

ทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์ทางด้าน

ดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการ

แสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และ

อภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้ง

บทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีต

จนถงึปัจจุบัน 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6)                                

 Arts in Daily Life 

 ก า ร รั บ รู้ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรม เพื่ อประยุ กต์ ใ ช้ ใน ชีวิ ตประจ า วั น

ประกอบด้วย ทัศนศิลป ์หัตถศิลป ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ

ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม 

ด้าน การประหยัดพลังงาน คติความเช่ือต่างๆ อันจะ

น าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการ

ด ารงชีวิตที่สัมพันธกั์บบริบทต่างๆ ทัง้ของไทยและสากล 
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003131 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบกฎหมายและ

ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย

อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ กฎหมายเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กฎหมายเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

003132  ไทยและประชาคมโลก           3(3-0-6) 

 Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลก

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อน

สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวที

โลกและแนวโน้มในอนาคต 

003133 วิถไีทย วิถทีัศน์                      3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

 ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ 

พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะและอัต

ลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่

เก่ียวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

 อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  

ประเพณี พิธีกรรม คติความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

การอนุรักษ ์สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม  3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society   

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล 

การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลัง

พัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบ

โลกกับประเทศไทย 

 

003136 พะเยาศึกษา                          3(2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี   

พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้ม

การพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

และประชาคมอาเซียน 

004150   กอล์ฟ             1(0-2-1) 

 Golf 

  ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เส ริมส ร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา

กอล์ฟ 

004151 เกม                            1(0-2-1) 

 Game 

 ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ 

ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้น า การฝึก

กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการ

ใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึงความคิด

สร้างสรรค ์อีกทัง้ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

004152 บริหารกาย                             1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการ

บริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการสร้าง

สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ             1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ

เต้นร าของนานาชาติ 

004154 ว่ายน้ า             1(0-2-1) 

 Swimming 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ  การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การฝึก

ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 
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004155 ลีลาศ                             1(0-2-1) 

             Social Dance 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและมารยาท

ของการเต้นร าสากล 

004156 ตะกร้อ             1(0-2-1)   

 Takraw 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาตะกร้อการ

ฝกึทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

004157 นนัทนาการ             1(0-2-1) 

 Recreation 

 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ

กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถน า

กิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์ 

004158 ซอฟท์บอล                             1(0-2-1) 

 Softball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟทบ์อลการ

ฝกึทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟทบ์อล

004159 เทนนิส              1(0-2-1)

 Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิสการฝกึ

ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

004160 เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1)

 Table Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา เทเบลิเทนนิส 

การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเท

เบลิเทนนิส 

004161 บาสเกตบอล                          1(0-2-1) 

 Basketball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอล การ

ฝึ กทั กษะ เบื้ อ งต้ น  กฎ  กติ ก า  มา รย าทของ กีฬา

บาสเกตบอล   

004162 แบดมนิตัน             1(0-2-1) 

 Badminton 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน การ

ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา

แบดมินตัน 

004163 ฟุตบอล              1(0-2-1) 

 Football 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การ

ฝกึทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

004164 วอลเลย์บอล            1(0-2-1)  

 Volleyball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอล การฝึก

ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล  

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว          1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกามารยาทของ

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                    3(3-0-6) 

 Human Behavior 

   แนวคิดเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐาน

ทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม 

ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้

และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญาและการ

ยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้าง

แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 

และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 
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005171 ชีวิตและสุขภาพ                     3(3-0-6) 

 Life and Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเก่ียวกับ

วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่น

และสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 

การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต        3(2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าที่  

และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การ

ติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวิตที่ดี และ

คุณธรรมจริยธรรม 

005173 ทักษะชีวิต                            2(1-2-3) 

 Life Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 

การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและเป็น

ผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการ

พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบุคคล 

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม              3(3-0-6)  

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุปัญหาสิ่ งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง

ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการ

รับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การ

สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information  

 Science 

 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ

การประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบ

จ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบ

ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การ

พัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

006142 คณติศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ

              3(3-0-6) 

   Mathematics for Life in the Information  

 Age 

 การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับ

ชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การประกันภัย 

การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ

เพื่อการส ารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น    

006143 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง 

อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เก่ียวข้อง

กับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้ เกิด

ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

006144 อาหารและวิถชีีวิต            3(3-0-6) 

 Food and Life Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารใน

ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึง

อิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ

บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของ

ไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ

ร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เลื อก ซื้ อ อ าหาร  แล ะอาหารแล ะวิ ถี ชี วิ ต กับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(3-0-6) 

 Energy and Technology around Us 

 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี 

การอนุ รักษ์พลั ง งาน  การใ ช้พลั ง งานอย่ า งฉลาด  

ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มา

ของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการใช้พลังงาน

อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและ

การเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์  เทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ใน

อนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่าง

เหมาะสม 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา

การความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่

เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและ

ไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ

อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวัน 

100001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Introduction to Law 

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับ

ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและ

การกระท า  การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อั กษร 

สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ปกครอง สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมาย

อาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

                                                          3(3-0-6) 

 Criminal Law for Political Scientist 

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้

กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย ความรับผิด

ในทางอาญา ตัวการและผูส้นับสนุน อายุความ บทบัญญัติ

ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห่ง

ราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของ

ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชีวิตและ

ร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง และความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับนัก 

 รัฐศาสตร์                            3(3-0-6)   

 Civil and Commercial Law for Political  

 Scientist   

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่ บรรพ 1-6 

ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม 

ฝาก ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ประกันภัย ตั๋วเงิน 

หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก 

100004 กฎหมายธุรกิจ                   3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

กฎหมายที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ รูปแบบการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และ

กฎหมายส าคัญอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน

และกฎหมายภาษอีากร 

100005 กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน  3(2-2-5) 

 Laws and Ethics for Mass 

 Communication 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

ต่างๆ เก่ียวกับสื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการ

เสนอข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม การละเมิดที่ท าให้
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ผูอ้ื่นเสียหายเสียช่ือเสียง กฎหมายที่เก่ียวกับจริยธรรมของ

นักสื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชน และ

กฎหมายเก่ียวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมายเก่ียว

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้ง  

100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการส่ือสารและ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ           3(2-2-5) 

 Laws and Ethics of Communication and  

  Information Technology 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

ต่างๆ ที่เก่ียวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพในการเสนอ

ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมของนักนิเทศศาสตร์ 

กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ

ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ 

การคุ้มครองฐานข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 

การหม่ินประมาท กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอด 

จนศึกษานโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร 

และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง         

100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป          3(3-0-6)

 Civil Law : General Principles 

ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของกฎหมาย

แพ่งและกฎหมายเอกชน ประเภทและล าดับศักดิ์ของ

กฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างของ

กฎหมาย สิทธิและผู้ทรงสิทธิ ในกฎหมายแพ่ง การ

เปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับ ซ่ึงสิทธิ  บุคคล 

ความสามารถของบุคคล และสาระส าคัญของกฎหมาย

แพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 

ลักษณะ 1-2 

100101 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

 Introduction of Public Law 

 แนวความคดิ ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย

ของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดที่มา ลักษณะทั่วไปและ

ประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธีเก่ียวกับ

กฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐกับการจัดโครงสร้างของ

รัฐ 

100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา    3(3-0-6) 

 Juristic Act and Contract Law 

ความหมาย และลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา 

ผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆียกรรม ระยะเวลา 

อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 

ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมายและลักษณะของสัญญา การ

ก่อให้เกิดสัญญา ผลของสัญญา และความระงับแห่ง

สัญญา ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเก่ียวกับข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

100103 กฎหมายทรัพย์สิน            3(3-0-6)   

          Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 

1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ทรัพยสิทธ ิและบุคคลสิทธิ 

100104  กฎหมายรัฐธรรมนูญ            3(3-0-6)   

 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคดิ 

และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ

การจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐ

และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การคุ้มครอง

สิทธแิละเสรีภาพของประชาชน  

100200 กฎหมายลักษณะหนี้               3(3-0-6)   

 Obligations Law 

 ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่ง

หนี้  ผลแห่งหนี้  ลูกหนี้ ร่วม เจ้าหนี้ ร่วม การโอนสิทธิ

เรียกร้อง การระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 2 
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100201 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกส่ัง และ

 ลาภมิควรได้            3(3-0-6)   

  Wrongful Act, Management of Affairs 

 Without Mandate and Undue Enrichment 

 Law 

 ความรับผิดทางละเมิด คา่สินไหมทดแทน นิร

โทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 

และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 

100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป         3(2-2-5) 

                Criminal Law : General Principles 

 หลักทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา การใ ช้

กฎหมายอาญา โทษ และวิธกีารเพื่อความปลอดภัย ความ

รับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ

และผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลาย

กระทง การกระท าความผิดอีก อายุความ และหลัก

กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา ภาค 1 

100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน 

                                            3(2-2-5)    

 Loan, Deposit and Security Transactions 

 Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ 

ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 และหลักประกันแห่งหนีป้ระเภทต่าง ๆ 

100204 เอกเทศสัญญา 1           3(2-2-5)   

 Specific Contracts I 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 

ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 

100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด     3(2-2-5)  

 Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับความผดิลักษณะต่าง ๆ 

ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ

โทษฐานต่างๆ   

100206  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล

 ไทย             2(2-0-4) 

 Constitution of Courts of Justice and Thai 

 Judicial System 

 ประวั ติ ความ เป็ นมาของศาลยุ ติ ธ ร รม 

โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  ต าแหน่ง

และอ านาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ท าการแทน 

เขตอ านาจศาล อ านาจของผูพ้ิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้

พิพากษา การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือโอนส านวน

คดี และการขอคืนส านวนคดีในศาลยุติธรรม 

100207 เอกเทศสัญญา 2           2(2-0-4)   

 Specific Contracts II 

 กฎหมายเก่ียวกับตัวแทนและนายหน้า ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 15-

16 และการจ้างแรงงาน จ้างท าของ และรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6-8 

100208 กฎหมายปกครอง            3(3-0-6)   

 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมาย

ปกครอง การจัดระเบยีบบริหารราชการทางปกครอง การ

กระท าทางปกครอง ค าสั่งและผลบังคับของค าสั่งทาง

ปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ

ทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และ

การบังคับคดีปกครอง  

100209 กฎหมายครอบครัว            3(3-0-6)   

  Family Law 

 การหม้ัน การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่าง

สามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของ

การสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของ

บิดามารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม 

และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 5 
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100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  3(3-0-6)   

 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้ นส่ วนบ ริษัท  การจด

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเก่ียวพันระหว่างหุ้นส่วน การ

เลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้าง

หุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเขา้ด้วยกัน 

การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด การน า

บทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน

จ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือ

หุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุน

ส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปร

สภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็น

บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 

3 และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จ ากัด  

100300 กฎหมายมรดก             (3-0-6)   

 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

มรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การ

เป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมใน

การรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 

อายุความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 6 

100301 ตราสารเปล่ียนมอื            3(3-0-6)   

 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเก่ียวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก

ทั่วไปเก่ียวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การ

ออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตรา

สารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ และความรับผิดตาม

พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 

100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1   3(2-2-5)

 Civil Procedure Law I 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย

บททั่วไป และวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้นตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2 

100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(2-2-5) 

 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธี

พิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

                             3(3-0-6)   

 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับ

กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขต

อ านาจของ รัฐ  ความคุ้ม กันจากเขตอ านาจของรัฐ 

สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ 

และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติ 

100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5) 

 Civil Procedure Law II 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย

อุทธรณ์และฎีกา และวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษาและ

การบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และ 4 

100306 กฎหมายลักษณะพยาน           3(2-2-5) 

 Evidence Law 

 ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร สื บ

พยานหลักฐานของศาลทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง

หรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยาน

ความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 

100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

                             3(2-2-5) 

 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง

ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะ

ระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การ
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แก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดี

ในทางระหว่างประเทศและการยอมรับค าพิพากษาของ

ศาลต่างประเทศ 

100310 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 1  

              3(2-2-5) 

 English for Lawyers I 

 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเก่ียวกับศัพท์

กฎหมาย การอ่านและการท าความเข้าใจเก่ียวกับเอกสาร

ทางกฎหมายเบื้องต้น 

100311 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 2 

                             3(2-2-5) 

 English for Lawyers II 

 การใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับกฎหมาย การ

เขยีนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการโต้ตอบ

เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่างๆ 

100312 กฎหมายภาษอีากร            3(3-0-6) 

 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร 

หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม 

ภาษธีุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ 

100313 กฎหมายแรงงาน            3(3-0-6) 

 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของ

กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย

เก่ียวกับเงินทดแทน การระงับข้อพิพาทแรงงาน  

100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย          2(2-0-4) 

 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความ

รับผิดชอบ จรรยาบรรณ หน้าท่ีและงานของนักกฎหมายใน

หน่วยงานต่างๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้ง

และควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 

 

 

 

100401 นิติปรัชญา             2(2-0-4) 

 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา

กฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่างๆ ปรัชญาที่

เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความ

เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้

กฎหมาย 

100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย      2(2-0-4) 

 Thai Legal History 

 ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุล

ต่างๆ ที่ส าคัญ ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย

ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพของระบบกฎหมายไทย

ก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย และอิทธิพลของระบบ

กฎหมายสกุลต่างๆ ของตะวันตกที่มีต่อกฎหมายไทย 

100411 ว่าความและศาลจ าลอง            2(1-2-3) 

 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนค า

ฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึกปฏิบัติโดยจัด

ขึ้นในรูปศาลจ าลอง 

100412 ระเบียบวิธีวิจัย            2(1-2-3) 

 Research Methodology 

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

รูปแบบ หลักการและวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย 

การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเก่ียวกับกฎหมาย การ

อภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย

เก่ียวกับบริบททางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง  

100420 กฎหมายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

 ทรัพยากรธรรมชาติ                2(1-2-3)

 Law on the Conservation of Environment 

 and Natural Resources 

 แนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายเก่ียวกับ

การใ ช้ประ โยชน์ และการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การควบคุมและจัดการมลพิษ

ประเภทต่างๆ ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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100421 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

                             2(2-0-4) 

 Administrative Court and Procedure 

 ที่มา ระบบต่างๆ ของศาลปกครอง การ

ควบคุมการใช้อ านาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลา

การ เขตอ านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

และการบังคับคดีปกครอง 

100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

                                            2(2-0-4) 

 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่ ว ไปทางสารบัญญัติ  หลักวิธีสาร

บัญญัติช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การ

พิจารณาทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่ง

ทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้

พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบ้ืองต้น

                             2(2-0-4) 

 Fundamental of Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิดที่มา และ

หลักการพืน้ฐานในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรี

นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและ

วิธีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ การควบคุม

ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ 

100424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถ่ิน   2(2-0-4) 

 Local Administrative Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง การ

จัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภารกิจและการใช้

อ านาจ และการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

100425 สัมมนากฎหมายมหาชน           2(0-4-2) 

 Seminar on Public Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายมหาชน 

100426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน             2(1-2-3) 

 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง

กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการ

ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ

ระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริม

สิทธมินุษยชนทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

100427 สิทธิข้ันพื้นฐาน            2(2-0-4) 

 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ความหมาย และความส าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขัน้พืน้ฐาน ขอบเขตในการใช้

สิทธขิัน้พืน้ฐาน กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิ

ขัน้พืน้ฐาน 

100428 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ินอังกฤษ

                             2(2-0-4) 

 English Local Government Law 

 พัฒนาการ แนวคิด และโครงสร้างของ

กฎหมายปกครองส่วนทอ้งถ่ินอังกฤษ  

100429  กฎหมายที่ดิน            2(2-0-4) 

 Land Law 

 ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง การ

ควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 

ก าหนดสิทธิ์ในที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 

100430 กฎหมายภาษอีากรส่วนท้องถ่ิน 2(2-0-4) 

    Local Taxation Law 

 ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษี

อากรส่วนทอ้งถ่ิน การค านวณและจัดเก็บภาษอีากร การ

ระงับข้อพิพาททางภาษอีากรที่เก่ียวกับองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
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100440  กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 

                             2(2-0-4) 

 Bankruptcy Law and Reorganization Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ

กฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 

บทบาทของเจ้ าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์  อ านาจศาล 

กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกจิการ 

100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                             2(2-0-4) 

 Securities and Stock Exchange Law 

 แนวคิดเก่ียวกับตลาดการเงินและตลาดทุน 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย์  ต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย์  

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ การซื้อ

ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระท าอันไม่เป็น

ธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์

เพื่อการครอบง ากิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

100442 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค        2(2-0-4) 

 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการ

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กลไก

และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 

100443 กฎหมายอุตสาหกรรม            2(2-0-4) 

 Industrial Law 

 กฎหมายเก่ียวกับการด าเนินงานอุตสาหกรรม 

การจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน  กฎหมายการนิคม

อุตสาหกรรม การจดทะเบียนเคร่ืองจักร กฎหมายวัตถุ

อันตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการ

ประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจาก

การประกอบอุตสาหกรรม 

100444 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(2-0-4) 

 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ

ไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าที่ มีผลต่อการ

แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้องกัน

การผูกขาดทางการค้าและการขจัดอุปสรรคต่างๆ ต่อการ

แข่งขันทางการค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

กระบวนการร้องเรียนและการด าเนินคดีกับการปฏิบัติทาง

การคา้ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแขง่ขันทาง

การคา้ของอาเซียนและระหว่างประเทศ  

100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ   2(2-0-4) 

 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่าง

ประเทศที่เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้า

ระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบ ีสัญญา

ทางการค้า การรับขน การขนส่ง การช าระราคา การ

ประกันภัย ข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก 

ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และ

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับ

การค้า กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศ และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่าง

ประเทศ 

100446 กฎหมายการลงทุน           2(2-0-4) 

 Investment Law 

            หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ไทยที่เก่ียวกับการลงทุน นโยบายของประเทศไทยในการ

ส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์และกลไกในการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อการลงทุน สนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน 

องค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน และระงับข้อพิพาท

การลงทุน 

100447 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง  

                                                           2(1-2-3) 

 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และ

สัญญาแบบต่างๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย การฝกึทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง 
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100448 กฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศ  

                                                           2(2-0-4)           

 International Taxation Law 

          ทฤษฎีเ ก่ียวกับระบบภาษีอากรระหว่ าง

ประเทศ กฎเกณฑ์เก่ียวกับภาษีซ้อน มาตรการภาษีเพื่อ

แก้ไขการจ ากัดการประกอบธุรกิจโดยบรรษัทข้ามชาติ 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติ

เก่ียวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การ

โอนก าไรของบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี 

การวางแผนนโยบายเก่ียวกับสนธสิัญญาภาษอีากร 

100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2(0-4-2) 

 Seminar on Civil and Business Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

100450 กฎหมายประกันภัย            2(2-0-4) 

 Insurance Law 

 หลักทั่ ว ไปเ ก่ียว กับกฎหมายประ กัน ภัย 

ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ

ประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 

 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่าง

ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่าง

ประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับ

ภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่ าง

ประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับ

ภูมิภาค 

100461 กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

                             2(2-0-4) 

 International Environmental Law 

 วิวัฒนาการและแนวคดิที่ส าคัญของกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการคา้ การลงทุน 

สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ อิทธพิลของกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของ

รัฐสมาชิก 

100462 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

                             2(2-0-4) 

 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขตทาง

ทะเล น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐเหนือเขตทาง

ทะเล การส ารวจและการน าทรัพยากรทางทะเลทัง้ที่มีชีวิต

และไมมี่ชีวิตมาใช้ 

100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ  2(0-4-2) 

 Seminar on International Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี            2(2-0-4) 

 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการขนส่งสินค้าทาง

ทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ ประเภทต่าง ๆ การ

ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าใน

เรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทาง

ทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ 

100465 กฎหมายอากาศ           2(2-0-4) 

 Air Law   

 ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมาย

อากาศ องค์การบริหารการบินระหว่างประเทศ การ

เดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ความเสียหายโดย

อากาศยานต่อบุคคลที่สามบนพื้นผิว กฎหมายอากาศ

เก่ียวกับคดีอาญา และอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับ

ต่างๆที่เก่ียวกับกฎหมายอากาศ 

100466 กฎหมายสนธิสัญญา               2(2-0-4) 

       Law of Treaties   

      ความหมายของสนธิ สัญญา   กา รท า

สนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม 

สนธิสัญญา การตั้ งข้อสงวน การมีผลใช้บังคับของ
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สนธสิัญญา การตีความสนธสิัญญา ความไม่สมบูรณ์ การ

ยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธสิัญญาตามหลักของ

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 

1969 แล ะหลั กกฎหมาย ระหว่ า งประ เทศว่ า ด้ วย

สนธสิัญญา 

100467  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและ

 กงสุล                               2(2-0-4) 

  International Law of Diplomatic and 

 Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและ

กงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต 

เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล  เอก

สิทธิ์และความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตาม

หลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์

ทางการทูต ค.ศ.1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย

ความสัมพันธท์างการกงสุล ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณี

ปฏิบัติทางการทูต 

100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 

                                                           2(2-0-4) 

 International Economic Laws I 

 วิวัฒนาการ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่

ของข้อตกลงทั่ว ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 

องค์การการคา้โลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศในการ

ดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบัน และข้อตกลงเก่ียวกับ

การรวมตั วทาง เศรษฐ กิจระดับ ภู มิภาคตลอดจน

ความสัมพันธกั์บประเทศไทย 

100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2 

                             2(2-0-4) 

 International Economic Laws II 

 การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของ

องค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็นส าคัญของ

ข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ความตกลงเก่ียวกับ

การอุดหนุน ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ความ

ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการคา้ 

ความตกลงทั่วไปวา่ด้วยการคา้บริการ รวมท้ังประเด็นใหม่

ในการเจรจาการคา้หลายฝา่ย 

100470 การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม

 ทางเลือกอื่น           2(2-0-4) 

 Alternative Dispute Resolution 

 วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ทัง้นอก

ศาลและในศาล การเจรจาอนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ย

และประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่างๆ อันเกิด

จากการระงับข้อพิพาทในศาล ตลอดจนแนวทางแก้ไข

ปัญหาของศาลและฝึกปฏิบัติการระงับข้อพิพาท โดย

ทางเลือกต่าง ๆ 

100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

  และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว   2(2-0-4) 

 Juvenile Justice and Family Procedure 

 Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม 

และจติวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด กระบวนการ

ยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไข

ผู้กระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตาม

กฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน กฎหมายวิธี

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ครอบครัว 

100472 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์

 เบ้ืองต้น                             2(1-2-3) 

 Introduction to Medical Law and 

 Forensic Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย

การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ท่ี

สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิติ

วิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐาน

ส าหรับการด าเนินคดีอาญาและแพ่ง 

100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา    2(2-0-4) 

 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมี

ส่วนส าคัญกับอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม 

วิธีการต่างๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และ

แก้ไขผูก้ระท าผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี 
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100474 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ       2(2-0-4) 

 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

ความผิดทางอาญาที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและ

กลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทาง

ธุรกิจ กฎหมายปอ้งกันการฟอกเงิน 

100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุตธิรรมทาง

 อาญา             2(2-0-4) 

 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

เก่ียวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง การ

ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย 

ผูต้้องขังผูเ้สียหายและพยานในคดีอาญา การคุม้ครองสิทธิ

เด็กและผูห้ญิง 

100476 สัมมนากฎหมายอาญา            2(0-4-2) 

 Seminar on Criminal Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายอาญา 

100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ  

                                                           2(0-4-2) 

 Seminar on Procedure Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

100478   การสืบสวนและสอบสวน          2(1-2-3) 

 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเ ก่ียว กับการสืบสวนและ

สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อ านาจของพนักงาน

สอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น 

การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากค า และการท า

ความเห็นทางคดี  

 

100479 ระบบกฎหมายอังกฤษ           2(2-0-4) 

 English Legal System 

 พัฒนาการ แนวคิด โครงสร้าง และระบบ

กระบวนการยุติธรรมของระบบกฎหมายอังกฤษ  

100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law 

 แนวคิด ที่มาและความส าคัญของทรัพย์สิน

ทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า พื้นฐานระบบการให้

คุ้มครองตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาและวิธกีารขอรับการคุม้ครอง 

100481 กฎหมายโทรคมนาคม            2(2-0-4) 

 Telecommunication Law 

 ความเป็นมาของการโทรคมนาคม รูปแบบ

ของกิจการโทรคมนาคม นโยบายของรัฐเก่ียวกับกิจการ

โทรคมนาคม องค์กรที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม การให้เอกชนเข้าด าเนินกิจการโทรคมนาคม 

การป้องกันการผูกขาดและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

โทรคมนาคม และปัญหาด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

กิจการโทรคมนาคม 

100482  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4) 

 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต อาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหม่ิน

ประมาทผ่านอินเตอร์เน็ต และนโยบายของรัฐในการ

ควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร

ผา่นอินเตอร์เน็ต 

100483 กฎหมายพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4) 

 Electronic Commerce Law 

 หลั ก เกณฑ์ ใ นกา รท า ธุ ร กรรมผ่ า นสื่ อ

อินเตอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การ

ช าระเงินและการโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ

เข้ารหัสและการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็น
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ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการท านิติกรรมและสัญญา 

การพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารและลายมือช่ือ

อิ เล็ กทรอนิกส์ และประ เด็ น การ รับฟั งข้ อ มู ล จ าก

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมาย

ลักษณะพยาน 

100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับ

 อินเทอร์เน็ต           2(2-0-4) 

 Intellectual Property Law Related to the 

 Internet     

  ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ

อินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แหล่งข้อมูลต่างๆ 

ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และ

มัลติมีเดีย รวมทั้งโดเมนเนม ปัญหาการใช้กฎหมาย

เคร่ืองหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้าและ

ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และกลไกของ

กฎหมายในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับ

การให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให้

ความคุ้มครองขอ้มูลการบริหารสิทธ ิ  

100485  กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองพันธุ์พืช 

                             2(2-0-4) 

 Patent Law and Plant Protection 

 วิวัฒนาการ แนวคิด และความส าคัญของการ

คุ้มครองการประดิษฐ์โดยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตพันธ์ และโครงสร้างระบบ

กฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และ

หลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด 

ค่าเสียหาย และการด าเนินคดี การคุ้มครองสิทธิบัตร

ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ืช และการคุม้ครองพันธุ์พืช

ในความตกลงระหว่างประเทศ  

100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง  2(2-0-4) 

 Copyright Law and Related Rights 

  แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เก่ียวกับการ

คุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามอนุสัญญาเบอร์น ข้อตกลงว่าด้วย

สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา เ ก่ียว กับการค้ า  และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์  

ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุม้ครอง การ

ละเมิด ข้อยกเว้นการละเมิด การอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

รูปแบบของสัญญา และธรรมสิทธิ รวมถึงการให้ความ

คุม้ครองสิทธนิักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    

100487 กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและการ

 คุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์   2(2-0-4) 

 Trademark Law and Geographical 

 Indication Protection    

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การ

ขอจดทะเบยีนและผลของการจดทะเบยีน การต่ออายุ การ

เพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิใน

เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมาย

รับรอง และเคร่ืองหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการค้า การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า

ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 1891 และ

พิธีสารกรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าระหว่างประเทศ 1989 การคุ้มครองช่ือทางการค้า

ที่ ใ ช้ในการประกอบธุรกิจ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

มาตรการในการคุ้มครองสิ่งบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง

 ประเทศ                            2(2-0-4) 

 International Intellectual Property Law 

 แนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศ

ที่เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบทบาท

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ต่อการพัฒนาการ

คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา 

100489 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์

  ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  

                                                           2(2-0-4) 

 Intellectual Property Management and 

 Commercialization   

 การบริหารจัดการสิทธิ ในทรัพย์สินทาง

ปัญญาแต่ละประเภท การจัดการในทางปฏิบัติ การน า

ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การ
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อนุญาตให้ใช้สิทธิ การน าทรัพย์สินทางปัญญามาแปลง

เป็นทุน การน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน

หนี้ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ การร่างสัญญา

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การห้ามตกลงผูกขาด  การใช้

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ การบังคับใช้สิทธิ

เหนือทรัพย์สินทางปัญญา 

100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ 

 และการแสดงออกทางวัฒนธรรม  2(1-2-3) 

 Law on Traditional Knowledge, Arts and 

 Cultural Expression Protection 

 แนวคิด หลักการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญา

ท้อง ถ่ิน  ศิลปะ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

แนวนโยบายขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และ

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ และกฎหมายในประเทศไทยที่เก่ียวกับการ

คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และการแสดงออกทาง

วัฒนธรรม  

100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิ

 วงจรรวม                           2(2-0-4) 

 Computer Law and Integrated Circuit 

 Law   

 กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วน

ของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบฐานข้อมูล การ

คุ้มครองสิทธิที่ เ ก่ียวกับคอมพิวเตอ ร์ในรูปแบบต่างๆ 

ปัญหาในทางปฏิบัติและการใช้ซอฟท์แวร์ภายใต้สัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์ การคุ้มครองแบบผังภูมิ

วงจรรวม การบังคับใช้สิทธิ การโอนและการอนุญาตให้ใช้

สิทธใินแผนภูมิวงจรรวม   

100492 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความลับ 

 ทางการค้า                            2(2-0-4) 

 Data Protection and Trade Secret Law 

 แนวคิด หลักการพืน้ฐานเก่ียวกับการให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การคุ้มครองความลับทางการค้า การให้ความคุ้มครอง

ข้อมูลประเภทต่างๆ ในต่างประเทศและประเทศไทย และ

การคุม้ครองสิทธเิด็ดขาดในขอ้มูลทางการคา้ 

100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

                                                           2(0-4-2) 

 Seminar on intellectual Property Law 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็น

ส าคัญทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

                                                           2(2-0-4) 

 Cybercrime Law 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษาความ

ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเก่ียวกับทาง

คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 

121101  หลักการเงินเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

  Principle of Finance 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดอกเบี้ย การค านวณ

อัตราดอกเบี้ย การจ่ายหนี้คืน อัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน

การแก้ปัญหาด้านการเงิน การวิเคราะห์มูลค่าของกระแส

เงินสด  

121102  การเงินและการธนาคาร          3(2-2-5) 

 Money and Banking 

 วิวัฒนาการของเงินตรา ลักษณะ บทบาท 

และความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ วิธีการ

จัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน 

และการคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุม

ปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ระบบการเงินและประเภทของตลาด

การเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินอื่น และกรณีศึกษา 
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121201 หลักการจัดการการเงิน           3(2-2-5) 

 Fundamentals of Financial Management 

 การจัดการการเงินเบื้องต้น แนวความคิด

พื้นฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน การ

ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การกระจายผลประโยชน์ให้แก่

ผูถื้อหุน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และกรณีศึกษา 

121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง  

                                                          3(3-0-6) 

 Corporate Governance and Sufficiency 

 Economy 

 ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ การน าระบบจริยธรรมเหล่านั้นมา

ประยุกต์ในทางวิชาชีพ ข้อจ ากัดของระบบจริยธรรม 

หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทาง

จริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตส านึกทางธุรกิจ ความ

รับผิดชอบด้านศีลธรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ แนวคิด

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

121211 การเงินธุรกิจ           3(2-2-5) 

 Business Finance 

 ความรู้ทั่วไปเ ก่ียวกับการเงินธุรกิจ  การ

วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา

เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ 

การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน 

ต้นทุนของเงิน นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์     3(2-2-5) 

 Principles of Investment in Securities 

 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 

ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่าง

ประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์  ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  การให้

ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์

และตลาดอนุพันธ์ และกรณีศึกษา 

 

121302 การบริหารความเส่ียงและหลักการธุรกิจ

 ประกันภัย                           3(3-0-6) 

 Risk Management and Principles of 

 Insurance Enterprise 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการ

ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง

และการควบคุมความเสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การ

ติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้

เบื้องต้นเก่ียวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ความรู้

เบื้องต้นเก่ียวกับการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินส ารอง

ประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิตและ

การเลือกซือ้กรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกัน

วินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การ

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

องค์กรประกันภัย 

121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน          3(2-2-5) 

 Financial Analysis 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์ทาง

การเงิน อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น  การ

วิเคราะห์สินทรัพย์  การวิเคราะห์หนีส้ิน และกรณีศึกษา 

121304 การเงินระหว่างประเทศ           3(2-2-5) 

 International Finance 

 ลักษณะและหน้าที่ของตลาดการเงินระหว่าง

ประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ 

แหล่ง เงินทุนระหว่างประเทศ  ความเสี่ยงของอัตรา

แลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างอัตราการ

แลกเปลี่ยน การรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจ

ระหว่างประเทศและระบบภาษี และกรณีศึกษา 

121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  3(2-2-5) 

 Personal Financial Planning  

 การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน

ของบุคคลส าหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ

ท างบประมาณรายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้
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เก่ียวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์ และ

การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การจัดหาที่อยู่

อาศัย การลงทุนทางการเงิน และกรณีศึกษา 

121306 การจัดการสินเช่ือ           3(2-2-5) 

 Credit Management 

 ความส าคัญและประเภทของการให้สินเช่ือ 

หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้สินเช่ือ การ

รวบรวมข้อมูลทั้ ง เ ชิงปริมาณและเ ชิงคุณภาพ  การ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อ

ตัดสินใจ การตรวจสอบสินเช่ือ การประเมินค่า การจัดช้ัน

ลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเช่ือ การควบคุมและติดตามการ

เรียกเก็บหนี้  เทคนิคการจัดการหนี้ที่ มีปัญหา ระบบ 

ปฏิบัติการสินเช่ือ และกรณีศึกษา 

121307 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท

ของการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์

ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง สมมติฐานการ

วิจัยและตัวแปรในการวิจัย  การออกแบบการวิ จัย 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของ

เค ร่ือง มือวิจัย  การสุ่ มตั วอย่ าง  การเขียนข้อ เสนอ

โครงการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย 

121321  วาณชิธนกิจ                          3(3-0-6) 

 Investment Banking  

  ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ 

บทบาทหน้าที่ของวาณิชธนากร การสร้างมูลค่าให้กับ

กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือก

ในการจัดหาเงินทุนและวิธีการในการก าหนดราคา

หลักทรัพย์  การประเ มิน มูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจ 

จรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎระเบยีบของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

121322 การบริหารธนาคาร           3(3-0-6) 

 Bank Management 

 โครงสร้างการบริหารภายในธนาคาร การ

ปฏิบัติงานทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์

ธนาคาร นวัตกรรมการบริการ การบริการที่ด ี

121323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ

 กลุ่มหลักทรัพย์           3(2-2-5) 

 Security Analysis and Portfolio 

 Management 

 แนวคิดเ ก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์   

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน หลักการลงทุน การวิเคราะห์

ด้านปัจจัยพื้นฐาน การวิ เคราะห์บริษัท การค านวณ

ผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง การประเมินมูลค่า

หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการกลุ่ม

หลักทรัพย์ และกรณีศึกษา 

121324 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ

                                            3(2-2-5) 

 Project Management and Analysis 

 การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และตลาด 

การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการเงิน การจัดการเงินทุน

ของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การ

ประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา 

121401 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน และการธนาคาร 

121402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

                                            3(2-2-5) 

 Financial Planning and Controlling 

 เคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมทางการ

เงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์

ถาวร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การควบคุมรายได้และ

ค่าใช้จ่าย การวางแผนก าไร การพยากรณ์ยอดขาย งบ
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การเงินล่วงหน้า การจัดการงบประมาณทางการเงิน การ

พยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงินทุน และกรณีศึกษา 

121421 การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน  3(2-2-5) 

 Financial Strategic Management 

 การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม

ปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์ทางการ

บริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและ

การควบคุม และกรณีศึกษา 

121422 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้  

                                                          3(2-2-5) 

 Derivatives Market and Debt Market 

 ความหมาย แนวคิด  ของตลาดอนุพันธ์  

บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาด

อนุพันธท์างการเงิน ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินราคา และ

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตราสารสิทธิ สัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าทั้งประเภทอัตราดอกเบี้ย  ดัชนีหุ้น  และ

เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการ

ประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของ

ตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการ

ตลาดตราสารหนีไ้ทย ตราสารหนีแ้ละกลไกการท างานของ

ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยและสากล โครงสร้างของ

ตราสารหนี้ การก าหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การ

ออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนีท้ี่มีลักษณะ

ซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจาก

การลงทุนในกลุ่มตราสารหนีแ้ละกรณีศึกษา 

121423 การลงทุนกองทุนรวม           3(2-2-5) 

 Fund Investment 

 โครงสร้างตลาดการเงิน ผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจากการลงทุน สินทรัพย์เพื่อการลงทุน การ

วิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน กองทุนรวม 

กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัดแบ่ง

ประเภทกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวม

หุ้นระยะยาว กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี  

กอ งทุ น รวมที่ ล งทุ น ใ นต่ า งประ เทศ  กอ งทุ น รวม

อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุน

ประเภทอื่น 

121424 การลงทุนในตราสารทุน           3(2-2-5) 

 Equity Investment 

 การตัดสินใจในการลงทุน โครงสร้างและ

หน้าที่ ของตลาดหลักทรัพย์  ดั ชนี ราคาหลักทรัพย์   

ประสิทธิภาพของตลาดทุน  ภาพรวมเก่ียวกับการประเมิน

มูลคา่หลักทรัพย์  การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์

อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่า

หุ้นสามัญ การวิ เคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค และ

กรณีศึกษา 

121431 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการเงิน และการธนาคาร 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐ หรือเอกชน 

121432 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการเงิน และการธนาคารใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

121433 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Studies 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านการเงิน และการธนาคาร 

122130  ธุรกิจเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 

รูปแบบขององค์การธุ ร กิจ  แนวความคิดของการ

บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ 

กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต 

การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร

มนุษย์  แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนักธุรกิจ 
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122131  หลักการจัดการ           3(3-0-6) 

  Principles of Management 

  ความหมายและความส าคัญของการจัดการ 

องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของ

องค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่าย

บริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การสรรหา

บุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมาย

และนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการ

บริหารงานสมัยใหม่ 

122210  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 

              3(3-0-6) 

  Organizational Behavior and 

 Leadership 

  วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับพฤติกรรมมนุษย์  หลั กแนวคิดทฤษฎีของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและบุคคล

อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธใ์นที่ท างาน การรับรู้ทัศนคติต่อ

งาน การจูงใจ การติดต่อสื่อสารของกลุ่มและทีม การ

ตัดสินใจร่วมกัน โครงสร้างองค์การ ประโยชน์ของการใช้

พลังของกลุ่มต่อองค์การ ประสิทธภิาพของภาวะผูน้ า การ

สร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรและการพัฒนา

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 

122211  การอบรมและพัฒนาบุคลากร   3(2-2-5) 

  Training and Personnel Development 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการในการพัฒนา

ท รัพยากรมนุ ษย์  ความส าคัญของการฝึ ก อบ รม 

กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้าง

หลักสูตรและโครงการฝึกอบรม การใช้เทคนิคการ

ฝึกอบรมทุกรูปแบบ การเขียนโครงการการฝึกอบรม การ

ประเมินผลการฝกึอบรม 

122212  อุตสาหกรรมสัมพันธ์           3(2-2-5) 

  Industrial Relations 

  แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

ความส าคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ 

สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่เกลี่ยและการ

ระงับกรณีพิพาทแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง

และลูกจา้ง ปัญหาแรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน 

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

              3(2-2-5) 

  Production and Operations Management 

  ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ 

กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบพืน้ฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนก าลัง

การผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ

ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหาร

โครงการ การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า การวางแผน

ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และ

การแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ 

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ

              3(2-2-5) 

  Information Use in Business for 

 Management 

  บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการ

ตลาด ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูล

ทางการบัญชี การค านวณต้นทุน การวางแผนก าไร การใช้

ขอ้มูลในการตัดสินใจเพื่อการจัดการ 

122231  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

 ทางธุรกิจ            3(2-2-5) 

  Quantitative Analysis for Decision 

 Making in Business 

  กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการ

ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น ตัวแบบ

มาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัวแบบแถวคอย และการจ าลอง

สถานการณ์  
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122310  การส่ือสารในองค์การธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Business Communication in 

 Organization  

  กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ 

ลักษณะ ความหมายและประเภทขององค์การ พฤติกรรม

การสื่อสารของบุคคล รูปแบบการสื่อสารในองค์การ 

โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและ

รูปแบบการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ของการ

สื่อสารในองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม

บุคคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ

องค์การ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน

ประสิทธภิาพในการสื่อสารในองค์การ 

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม      3(2-2-5) 

  Total Quality Management 

  แนวคิด ปรัชญา การสร้างองคก์าร เคร่ืองมือ

และเทคนิคของการจัดการคุณภาพโดยรวม การสร้าง

มูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมสีเขยีว 

122331  ธุรกิจระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

 International Business 

  ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประ เทศ 

บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่

ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และนโยบายของรัฐ 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น

 ผู้ประกอบการ           3(2-2-5) 

 Small Business Management and 

 Entrepreneurship 

  ความส าคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจ

ขนาดย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ 

ปัญหาและอุ ปส รรคการด า เ นิ น ง านทุ กด้ า น ขอ ง

ผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ แนวคิดการ

วางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและ

กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการ 

122333  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  พื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

ธุรกิจ การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอและการรายงาน

ผลการวิจัย สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ

ทดสอบสมมุติฐาน โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

122334  การจัดการส านักงานสมัยใหม่   3(2-2-5) 

  Modern Office Management 

  หลักการจั ดส านั กงานสมัยให ม่  ระบบ

ส านักงาน การออกแบบส านักงาน การบริหารงานเอกสาร

โดยใ ช้ เทคโนโลยีและเค ร่ือง มือ เค ร่ืองใ ช้ประ เภท

อิ เล็กทรอนิกส์  การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใน

ส านักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม 

122335 การเจรจาต่อรองและการจัดการความ

 ขัดแย้งทางธุรกิจ           3(2-2-5) 

  Negotiation and Conflict Management 

 in Business 

  ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ

เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและเทคนิคการ

จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ 

122336  การจัดการการเปล่ียนแปลง     3(3-0-6) 

  Change Management 

  หลักการ แบบจ าลองทางด้านการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ปัจจัย

ภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ

องค์การ รูปแบบ กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการ

สื่อสาร 

122410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 

 Human Resource Management 

  กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา

และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา 
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ค่าตอบแทนและผลประโยชน์  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพ

แรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

122420  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

              3(2-2-5) 

  Logistics and Supply Chain 

 Management 

  แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน ความสัมพันธร์ะหว่างโลจสิติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ 

การพิจารณาผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ การเลือกท าเลที่ตั้ง 

การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคง

คลัง การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการบริการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และอุปกรณ์

ส าหรับการจัดการโลจสิติกส์ 

122421  การบริหารคลังสินค้า           3(2-2-5) 

  Warehouse Management 

  ความส าคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน

ของการด าเนินงานคลังสินค้า  การจ าแนกประเภท

คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกท าเลที่ตั้ง ระบบ

การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าด้วย

ระบบโซ่อุปทาน 

122430  การจัดการเชิงกลยุทธ์           3(2-2-5) 

  Strategic Management 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ

การจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวคิด การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ระดับและประเภทของกลยุทธ์  

กระบวนการและเทคนิคการจัดท ากลยุทธ์ กระบวนการ

การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

122431  การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน

 ธุรกิจ            3(2-2-5) 

 Feasibility Study in Business 

  ความหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

การเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ การวางแผน การประเมิน

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามหน้าท่ี

ทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และการรายงานศึกษาความ

เป็นไปได้  

122432   สัมมนา             1(0-3-2) 

  Seminar 

  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และ

อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์ความรู้ตาม

หน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศึกษา การพัฒนา

บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการท างานในองค์การ

ธุรกิจ 

122433  นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการ

 ความรู้            3(2-2-5) 

  Business Innovation and Knowledge 

 Management 

  แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์

ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเช่ือมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ

กับการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การถ่ายโอน การ

ประยุกต์ใช้ และการประเมินผลส าเร็จของการจัดการ

นวัตกรรมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการความรู้ การสร้าง

ความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

มุมมองทางการจัดการในระดับองคก์ารและระดับสากล 

122440  การจัดการธุรกิจบริการ           3(2-2-5) 

 Service Business Management 

 หลักการจั ดการธุ ร กิจบ ริการและการ

ให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การด าเนินงาน 

การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะ

ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการส าหรับการพัฒนาประเทศ 

และกรณีศึกษา 

122450  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานใน

สถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน 
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122451  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือ

เอกชน 

122452  การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านการบริหารจัดการขององคก์าร 

123221  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

              3(2-2-5)  

  Tourism and Hospitallity Industry 

  นิยาม ความเป็นมา ขอบเขตการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมการบริการ วิวัฒนาการการท่องเที่ยวใน

ประ เทศ ไทยและต่ า งประ เทศ  องค์ประกอบของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของภาครัฐและเอกชน  

123222  จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4) 

 Psychology and Art of Services  

 การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์  การติดต่อ  

และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆได้แก่ 

การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้

ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจ

ของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่มีการ

ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ  

123231   การจัดการอาหารและเคร่ืองดื่ม3(2-2-5) 

  Food and Beverage Management 

  บทบาท หน้าท่ีของแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มกับแผนก

อื่นๆ วิธีการจัดการบริการอาหาร วิธีการจัดโต๊ะอาหาร 

ความรู้เร่ืองภาชนะในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

หลักและวิธีการให้บริการ (เสริฟ) การผสมเคร่ืองดื่ม 

มารยาทในการรับประทานอาหาร หลักและวิธีการการจัด

เลีย้งรูปแบบต่างๆ 

123241    แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

  Tourist Destinations  

 ความหมาย องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางด้านธรรมชาติ 

ทางด้ านประวั ติ ศ าสต ร์ และ โบราณคดี  ทางด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ภูมิศาสตร์การ

ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยและ

ระดับสากล ปัญหาและผลกระทบของทรัพยากรการ

ทอ่งเที่ยว และการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที่ยว 

123242  ประวัตศิาสตร์ไทย โบราณคดีและ 

  ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว                 

                                                          3(2-2-5) 

             Thai History Archaeology and Arts  

  History for Tourism 

  พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  ประวัติศาสตร์

ศิ ล ปะ  ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่อนประวั ติ ศ าสต ร์จน ถึ งส มัย

รัตนโกสินทร์ ที่ มีบทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว

ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย  

123321  กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการ 

  ท่องเที่ยว            3(3-0-6) 

  Strategic Management in Tourism  

  Industry 

  กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วยธุ ร กิจใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์ของ

กลยุทธ์ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจ น าความรู้จากการจัดการ การตลาด การบัญชี

และการบ ริหารธุ ร กิจ เบื้ อ งต้ น  มาประยุ กต์ ใ ช้ กับ

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

รวมกลยุทธ์ทางการตลาดที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวหรอืธุรกิจการทอ่งเที่ยว  
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123331   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน          3(2-2-5) 

 Sustainable Tourism 

 ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบ

การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน  แนวทางการอนุรักษแ์ละป้องกัน

ทรัพยากรทอ่งเที่ยวเสื่อมสลาย รูปแบบการทอ่งเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ทัง้ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่าง

ยั่งยืน  

123332   หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว        3(1-4-4) 

 Procedure of Tour Operation  

  หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด 

น าเที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง

ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การส ารวจและ

ติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง เทคนิคการเขียนรายการน า

เที่ยว ตลอดจนสามารถค านวนต้นทุน ก าไร และการจัด

นันทนาการ 

123333   หลักการจัดการโรงแรม           3(3-0-6) 

 Principles of Hotel Management 

  วิวัฒนาการธุรกิจการของโรงแรม โครงสร้าง

ของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และความ

รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุมกิจการโรงแรม 

นโยบาย เป้าหมาย การด าเนินการ กฎหมายเก่ียวกับการ

จัดตั้ง มารยาทของพนักงาน แนวทางแก้ไขขอ้บกพรอ่ง  

123341  หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  Principles of Tourism Business  

  Management 

  วิวัฒนาการและหลักการเก่ียวกับการจัดการ 

ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ

น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจ

ขนส่ง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา ธุรกิจ MICE  

ทรัพยากรในการจัดการ กระบวนการจัดการในธุรกิจ

ท่องเที่ยวได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน าและ

การควบคุม ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการตลาด

ท่องเที่ยว การจัดการการเงิน การจัดการการด าเนินงาน  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจทอ่งเที่ยว  

123342   อุตสากรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว

              3(2-2-5) 

 Transportation Industry and Tourism 

             การขนส่งและการคมนาคมด้าน องค์ประกอบ

ของการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

แนวทาง หรือวิธีการปรับปรุงรูปแบบ ของการเดินทาง

ทอ่งเที่ยวใหม่ๆ     

123343   นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบ้ืองต้น  

              3(2-2-5) 

 Introduction to Innovative Tourism 

 ความรู้เบื้องต้น แนวคิด การเรียนรู้โครงสร้าง 

พัฒนาการของสินค้าทางการท่องเที่ยว รูปแบบการ

ท่องเที่ยวในแต่ละยุค รวมถึงแนวทางการสร้างสินค้า

ทางการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวในยุคใหม่ การ

ทอ่งเที่ยวทางเลือก การทอ่งเที่ยวในความสนใจพิเศษ ทัศน

ศึกษารูปแบบของนวัตกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ทางเลือก การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ในประเทศ

ไทย  

123351    นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   3(1-4-4) 

  Recreation for Traveling  

 ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของ

ค าว่า นันทนาการและการทอ่งเที่ยว รวมท้ัง   การวางแผน 

การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่ เก่ียวกับการ

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะทักษะในด้านการเป็นผู้น านันทนาการ 

ผู้น าในการวางแผน และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ

ท่องเที่ยวทั้งในเชิงกิจกรรมและการจัดการพื้นที่แหล่ง

นันทนาการ 

123352   การจัดการธุรกิจการบิน           3(2-2-5) 

 Aviation Business Management 

 ระบบการจัดการ ของธุรกิจการบนิ การศึกษา

รหัสสายการบนิ รหัสสนามบิน รหัสเมืองต่างๆทั่วโลก รหัส

ประเทศ  การคิดค านวนเวลาGMT จองตั๋วโดยผ่านระบบ

ของสายการบนิ เขยีน load sheet การค านวนน้ าหนัก  
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123353  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรการ 

  ท่องเที่ยว            3(2-2-5) 

  Tourist Destination Development and  

  Planning 

 หลักการและขั้นตอนการวางแผนเพื่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิธีการประเมินศักยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยว หลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 

การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ง

ท่องเที่ยว บทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กับเอกชนในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว วิเคราะห์ถึงปัญหา

ของแหล่งท่องเที่ยว หรือผลกระทบของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถ่ินรวมถึงการจัดหาแนวทางในการ

พัฒนาและอนุรักษท์รัพยากรการทอ่งเที่ยว  

123354   การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน   3(2-2-5) 

  Community Based – Tourism Business  

  Management 

  วิวัฒนาการและหลักการเก่ียวกับการจัดการ 

และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชนทรัพยากรการ

จัดการ หน้าที่ในการจัดการในธุรกิจท่องเที่ยว ความรู้

เบื้องต้นในการจัดการการตลาดท่องเที่ยว การจัดการ

การเงิน การจัดการการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร

มนุษย์  

123431   งานบริการส่วนหน้า           3(2-2-5) 

  Front Office Operations 

  ความส า คัญของ งานบ ริกา รส่ วนหน้ า 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดองค์กรของแผนงานบริการส่วน

หน้า บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

ของแผนก ความสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ทั้งในองค์กรและ

นอกองค์กร  

123432    หลักมัคคุเทศก์            3(1-4-4) 

 Principles of Tour Guide 

 นิยามของมัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

บุคลิกและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ที่ดี วิธีการและ

บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทก์ การอ านวยความสะดวกแก่

นักทอ่งเที่ยว การดูแลด้านความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยว 

องค์กรทางการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบและวิธีการเดินทางเข้าออก

ราชอาณาจักร กฏหมายที่เก่ียวขอ้งกับมัคคุเทศก ์  

123433   การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการ 

  ท่องเที่ยว            3(2-2-5) 

 Integrated Thinking and Seminar in  

Tourism  

 วิเคราะห์ และอภิปราย ปัญหา ที่เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 

แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวด้านบริหารจัดการ การพัฒนา หรือ

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดการสัมมนาทางอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว น าเสนอผลงานแนวคิดที่ได้พัฒนาขึน้ 

123451  มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการ 

  ท่องเที่ยว            3(2-2-5) 

  Thai Heritage and Local Wisdom for  

  Tourism 

  มรดกไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่ส าคัญของไทย 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถิชีวิต 

และกิจกรรม  

123452    ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology  

 หลักการ เป้าหมายการวิจัย  จรรยาบรรณ

นักวิจัย  กระบวนการวิจัยเบือ้งต้น  

การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน และเทคนิคในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์

ขอ้มูล การน าเสนอและการเขยีนรายงาน  

123453   การจัดการงานแม่บ้าน         3(2-2-5) 

  Housekeeping Management 

  ลั ก ษณ ะ ข อ ง ง า น แ ม่ บ้ า น ใ น โ ร ง แ ร ม 

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของพนักงานแผนกแม่บ้าน 

การจัดองค์กร หน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของ

แม่บ้าน ได้แก่ งานท าความสะอาดและบ ารุงรักษาที่พัก 

ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมืออุปกรณ์ น้ ายาเคมีในการท า

ความสะอาด การจัดหาและจัดซื้ออุปกรณต่างๆ  การ

จัดการงานเอกสารเก่ียวกับงานแม่บ้าน การจัดการ
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ทรัพยากรมนุยษ์ในแผนกแม่บ้าน  แผนกซักรีด แผนก

ดอกไม้ และการประสานงานกับแผนกต่างๆในโรงแรม 

การพูด การติดต่อลูกคา้ และมารยาทของพนักงาน  

123454   การจัดการงานจัดเล้ียง           3(2-2-5) 

  Cartering and Banquet Management 

  รูปแบบการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆทั้งใน

และนอกสถานที่  เทคนิควิธีการ และความผิดชอบที่

เก่ียวข้องกับการรับจัดอาหารและงานเลี้ยงทั้งในและนอก

สถานที่ การท าการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายการ

ประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน 

123455   การตลาดบริการ           3(2-2-5) 

  Services Marketing 

 แนวคิดทางการตลาดและการตลาดบริการ 

ประเภทและลักษณtของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค

และความต้องการของลูกค้า  การแบ่งส่วนตลาดและการ

ก าหนดลูกค้าเป้าหมาย  กลยุทธ์การตลาดในการบริการ  

ส่วนผสมทางการตลาดบริการ  การสร้างความพอใจและ

ความจงรักภักดี และการบริหารการบริการในอนาคต 

123456   การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

               3(2-2-5) 

 Cultural Management for Tourism 

 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่อง เที่ยว 

ผลกระทบด้านทางการทอ่งเที่ยวที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การ

ค านวนขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  

บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน

การวางแผน พัฒนา และอนุรักษ ์ 

123457  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ 

  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล     3(2-2-5) 

  MICE Management 

  สภาพแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการประชุม

ใหญ่และนิทรรศการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

โครงสร้างของการจัดการประชุมใหญ่และนิทรรศการ 

การตลาด ประเด็นทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การวางแผน 

การจัดองค์การ และการจัดการกิจกรรม การจัดการ

ประชุมใหญ่และนิทรรศการ  การวางแผนเผื่อกรณีไม่

แน่นอน ประเด็นทางกฎหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ

วิจัย การวิเคราะห์และการประเมินผล 

123461    การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

123462   สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน 

123463   การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ 

124101   การบัญชีข้ันต้น                      3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ

สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม

หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

และสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยก

ประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การกลับรายการ การ

จัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การบัญชีและงบการเงิน

ส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า กิจการ

อุตสาหกรรม  ระบบใบส าคัญ 
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124111   การบัญชีต้นทุน            3(2-2-5) 

 Cost Accounting   

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101 Principles of    

  Accounting 

 วัตถุประสงค์และบทบาทที่ส าคัญของการ

บัญชีต้นทุน ความหมายและการจ าแนกประเภทต้นทุน

ระบบบัญชีต้นทุน  วิธีการทางบัญชีและการควบคุม

เก่ียวกับ วัตถุดิบ คา่แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบ

บัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชี

ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเก่ียวกับ เศษวัตถุ ของเสีย และ

สินค้า มีต าหนิ  การบัญชีต้นทุนผลิต ภัณฑ์ ร่วมและ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 

124151  การบัญชีการเงิน           3(2-2-5) 

  Financial Accounting 

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ

สมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตาม

หลักการบัญชีคูใ่นสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ 

การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและ

ปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบ

ใบส าคัญ 

124201   การภาษีอากร 1           3(2-2-5) 

 Taxation I  

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษหีัก ณ ที่จา่ย อากรแสตมป ์ภาษศีุลกากร 

ภาษสีรรพสามติ และกฎหมายการบัญชี 

124211   การบัญชีข้ันกลาง 1           3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting I  

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101  Principles of  

  Accounting 

 หลักการและกระบวนการบันทึกบัญ ชี

สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองการจ าแนกประเภท

ต่างๆของสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ

จ าหน่ายจ่ายโอน หลักและวิธีการโดยละเอียดเก่ียวกับเงิน

สด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว สัญญา

ก่อสร้าง การจัดแบง่ส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์และ

หลักการเปดิเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

124212   การบัญชีข้ันกลาง 2           3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting II 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101  Principles of  

  Accounting 

 หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับส่วนของ

เจา้ของและหนีส้ิน ประกอบด้วยการจ าแนกประเภทหนี้สิน  

การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สิน

ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดิเผยขอ้มูล การบันทึก

บัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน  การแบ่ง

ผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ การเลิก

กิจการและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด 

และบริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วน

ของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูล  

124213   การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(2-2-5) 

 Managerial Accounting   

รายวิชาบังคับก่อน    : 124111 การบัญชีต้นทุน 1 

Prerequisite : 124111 Cost Accounting I 

 การน าข้อ มูลบัญชีต้นทุนมาใ ช้ เพื่ อกา ร

วางแผน ควบคุม และตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ 

การวิเคราะห์ต้นทุน ระบบต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร 

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร การจัดท า

งบประมาณ การวิเคราะห์ผลแตกต่างต้นทุนมาตรฐาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบัญชีตามความ

รับผิดชอบ และ งบกระแสเงินสด   
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124251   การบัญชีบริหาร           3(2-2-5) 

 Management Accounting  

รายวิชาบังคับก่อน : 124151 การบัญชีการเงิน 

Prerequisite : 124151 Financial 

Accounting 

 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน 

และบัญชีการเงิน แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนและประเภทของ

ต้นทุน การค านวณต้นทุนตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผัน

แปร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร รายงาน

จ าแนกตามส่วนงาน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 

งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ระบบต้นทุนมาตรฐาน    

124252   การบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

 Accounting for Tourism Business 

 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดท างบประมาณในการด าเนิน

กิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์งบการเงิน  ภาษีเงินได้

ส าหรับธุรกิจทอ่งเที่ยว 

124301   ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การท าวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ การท าวิจัยทางด้านการบัญชี การทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องทางด้านการบัญชี การสื่อสาร

ความรู้เก่ียวกับการวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ 

124311   การบัญชีข้ันสูง 1           3(2-2-5) 

 Advanced Accounting I 

รายวิชาบังคับก่อน    :  124211 การบัญชีข้ันกลาง 1  

หรือ   124212 การบัญชีข้ันกลาง 2 

Prerequisite : 124211 Intermediate    

  Accounting I   

or     124212 Intermediate   

  Accounting II 

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการ

บัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชี

ส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลง

ค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและ

ต่างประเทศ การฝากขาย การขายผ่อนช าระ สัญญาเช่า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีส าหรับการปรับ

โครงสร้างหนี ้ 

124312   การสอบบัญชี           3(2-2-5) 

 Auditing 

รายวิชาบังคับก่อน : 124211  การบัญชีข้ันกลาง 1  

และ   124212 การบัญชีข้ันกลาง 2 

Prerequisites : 124211 Intermediate  

  Accounting I 

and  124212 Intermediate   

  Accounting II 

 แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการ

สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบ

บัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี 

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญ การ

ประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม

หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการ

สอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ 

หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษท าการของผู้สอบ

บัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษอีากร แนวทาง

ทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุม

คุณภาพการสอบบัญชี 

124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 

 Accounting Information Systems 

รายวิชาบังคับก่อน : 124101  การบัญชีข้ันต้น   

และ   124102  หลักเบื้องต้น

เก่ียวกับ 

  ระบบสารสนเทศ   

Prerequisites  : 124101 Principles of  

   Accounting  

and   124102 Principles of  

  Information Systems   
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 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม 

วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ได้แก่ วงจรรายได้ วงจร

ค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต การจัดหาเงินและการลงทุน 

ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการรายงาน 

124314   การบัญชีข้ันสูง 2           3(2-2-5) 

 Advanced Accounting II 

รายวิชาบังคับก่อน :  124211  การบัญชีข้ันกลาง 1  

หรือ :  124212 การบัญชีขัน้กลาง 2 

Prerequisites  :  124211 Intermediate   

   Accounting I   

or :  124212 Intermediate  

   Accounting II 

 การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีส าหรับกิจการร่วมคา้ 

การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดท า

งบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและ

กิจการไม่หวังผลก าไร  

124315   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

                             3(2-2-5) 

 Internal Audit and Internal Control  

รายวิชาบังคับก่อน     : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101 Principles of  

  Accounting 

 การก ากับดูแลกิจการ กรอบงานการควบคุม

ภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การ

ตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

แม่บทการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภท 

กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน

กิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร การรายงานและติดตามผล

การตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

124331   การบัญชีเกษตรกรรม              3(2-2-5) 

 Agricultural Accounting 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101  Principles of  

  Accounting 

 การด าเนินงานของกิจการเกษตรกรรม 

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการ

บัญชีของกิจการเกษตรกรรม นโยบายการบัญชีและ

มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม การบัญชีและการควบคุม

ภายในเก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้  

ค่าใช้จ่าย การรายงานผลการด าเนินงานและการแสดง

ฐานะทางการเงินของกิจการเกษตรกรรม 

124332   การบัญชีโรงแรม                    3(2-2-5) 

 Hotel Accounting 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101  Principles of 

  Accounting 

 หลักการบัญชีและการจัดระบบบัญชีของ

กิจการโรงแรมที่ใช้โดยทั่วไป งบประมาณรายได้รายจ่าย 

การด าเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา้ การตรวจสอบภายใน 

รายงานประจ าปี การท ารายงานทางการเงิน 

124333   การบัญชีธนาคาร              3(2-2-5) 

 Bank Accounting 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite   : 124101 Principles of 

  Accounting 

 ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย์และเอกสาร

ทางการเงินต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงาน การบันทึกบัญชี 

การท างบการเงิน และการท ารายงานเสนอธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
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124334   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ       3(2-2-5) 

 Public Sector Accounting 

รายวิชาบังคับก่อน : 124101  การบัญชีข้ันต้น 

Prerequisite : 124101 Principles of  

  Accounting 

 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ  ระบบและวิธีป ฏิบัติ เ ก่ียว กับการบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงิน 

124335   การวางแผนก าไรและการควบคุม   3(2-2-5) 

 Profit Planning and Control 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124213 การบัญชีเพื่อการ 

  จัดการ 

Prerequisites     : 124213 Managerial  

  Accounting 

 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผน

ก าไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานของ

องค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการ

ใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม

การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก าหนดดัชนี

ช้ีวัดผลการด าเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุม

และการบริหาร 

124336   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

                                3(2-2-5) 

 Information System Audit and Control 

รายวิชาบังคับก่อน : 124313  ระบบสารสนเทศ  

  ทางการบัญชี   

และ :  124312  การสอบบัญชี 

หรือ :  124315  การตรวจสอบภายใน 

   และการควบคุมภายใน   

Prerequisites  :  124313 Accounting  

   Information Systems 

and :  124312  Auditing   

or :  124315 Internal Audit and  

   Internal Control   

 แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบ

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี 

การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ

ทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ

น่าเช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการ

ตรวจสอบระบบบัญชีที่ ใ ช้คอมพิวเตอร์  และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

124337   การวางระบบบัญชี                  3(1-4-4) 

 Accounting System Design 

  ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน 

การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบัญชี หลักพืน้ฐานของ

การออกแบบระบบบัญชี ได้แก่ ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบ

เงินสด ระบบค่าแรง ระบบสินทรัพย์ถาวร  

124338   การภาษีอากร 2           3(2-2-5) 

 Taxation II 

รายวิชาบังคับก่อน    : 124201 การภาษอีากร 1 

Prerequisites : 124201 Taxation I   

 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การ

รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษี

อากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีเงินได้

ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธทิางการบัญชี

การเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดท า

รายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษีและแบบแสดงรายการ

ภาษเีงินได้ประเภทต่างๆ 

124401   การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทาง

 วิชาชีพบัญชี           3(3-0-6) 

 Corporate Governance and Accounting 

 Professional Ethics 

 หลักการ แนวคิด โครงสร้าง ความส าคัญ  

และกระบวนการก ากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและ

ในประเทศ ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน การใช้

กลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการ

ก ากับดูแล จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี  
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124411   รายงานการเงินและการวิเคราะห์   3(2-2-5) 

  Financial Reporting and Analysis 

รายวิชาบังคับก่อน : 124211 การบัญชีข้ันกลาง 1 

และ : 124212 การบัญชีข้ันกลาง 2 

Prerequisites  :  124211 Intermediate  

   Accounting I   

and :  and  124212 Intermediate  

   Accounting II 

 รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ทางการบัญชี วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบ

การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการ

ตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบ

การเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน 

ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้

กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

124412    การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับการบัญชีในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

124413   การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และอภิปรายใน

หัวข้อด้านการบัญชี 

124414   สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Educations 

  การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ

ทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการบัญชีในฐานพนักงานฝกึหัด 

ในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐ หรือเอกชน 

124421   สัมมนา           3 (0-6-3) 

 Seminar  

 การอภิปรายและการวิเคราะห์แนวทางการ

น าแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ บทบาทของบัญชี

บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การประยุกต์ใช้การ

บัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ

บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร 

กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้องทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

125100 นิเทศศาสตร์เบ้ืองต้น               3(3-0-6) 

 Introduction to Communication Arts 

 ความหมาย ความส าคัญ วิ วัฒนาการ 

กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบและทฤษฎีพื้นฐานด้าน

การสื่อสาร แนวคิดและแนวทางการศึกษาด้านนิเทศ

ศาสตร์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ  

125101 จิตวิทยาเพื่อการส่ือสาร           3(3-0-6) 

 Psychology of Communication 

 ความหมาย ความส าคัญ พฤติกรรมการ

สื่อสาร กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสื่ อสาร 

จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการ

สื่อสารตามแนวคิดจิตวิทยา การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อ

การสื่อสารในบริบทต่างๆ  

125110 การประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น       3(2-2-5) 

 Introduction to Public Relations 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ประชามติ หลักการ

และขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย

และเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและองค์กร ที่ไม่แสวงหา

ผลก าไร คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ ์

125210   การโฆษณาเบ้ืองต้น                3(2-2-5) 

 Introduction to Advertising 

 แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของ

การโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตช้ินงาน

โฆษณาผ่ านสื่ อต่ า งๆ  การวางแผน ซื้ อสื่ อ โฆษณา 

โครงสร้าง หน้าที่และบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณา 

วิธีการวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธพิลของโฆษณา

ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อสารมวลชน รวมทั้ง

กฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับงานโฆษณา 
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125211    วาทนิเทศ                              3(2-2-5) 

 Speech Communication 

 ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี 

รูปแบบต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้การพูดสัมฤทธ์ิผล 

การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพู้ด  

125212 การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ   3(2-2-5) 

 Persuasive communication 

 ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ 

ขั้นตอนและวิธีการในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

องค์ประกอบส าคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผล

ต่อการโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและผู้ รับสาร 

อิทธิพลของกลุ่ม อิทธิพลของโครงสร้างของสารและ

ช่องทางการสื่อสาร  

125213  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)

 Writing For Public Relations 

 หลักการเขียนที่ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย สื่อ

ความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ กระบวนการออกแบบ

และสร้างสารส าหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง

กับกระบวนการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร 

สื่อ ผู้รับสาร ฝกึการเขยีนลักษณะต่างๆอย่างสร้างสรรค ์  

125214   การส่ือสารในองค์การ            3(2-2-5) 

 Organizational Communication 

 กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ 

วิเคราะห์สาเหตุและผลของการสื่อสาร  โดยเน้นหนักด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พร้อม

ทัง้มนุษยสัมพันธกั์บเพื่อนร่วมงาน  

125221 ศิลปะและดนตรีเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Arts and Music for Communication 

 แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุค

ต่างๆ ทั้งไทยและสากล การสื่อความหมายของงานศิลปะ

ด้วยเส้น สี ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปทรงพื้นผิว การสื่อ

อารมณ์ของดนตรีประเภทต่างๆ  

 

 

 

 

125222 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวเพื่อ 

 การส่ือสาร                            3(2-2-5) 

 Still and Motion Pictures for Communication 

 ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว  ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้อง

ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การถ่ายภาพประเภทต่างๆ 

การใช้อุปกรณ์ ในห้อง มืด วิธีการถ่ายภาพ การจัด

องค์ประกอบของภาพถ่าย ประโยชน์ของการภาพถ่ายต่อ

การสื่อสาร 

125310 ระเบียบวิธีวิจัย                     3 (2-2-5) 

 Research Methodology 

 แนวคิดเบื้องต้น ความหมาย ความส าคัญ 

ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของการวิจัย การวิจัยทาง

นิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ การออกแบบระเบียบวิธี

วิจัย ประเภทของข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย การ

ประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติอย่างง่าย ความหมายและ

ขอบข่ายของสถิติ มาตรการวัดการน าเสนอข้อมูล การวัด

แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่ม

ตัวอย่าง การตั้งและทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทาง

นิเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น หลักในการเขยีน

รายงานการวิจัย การวิจัยนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 

125311 การประเมนิผลทางการประชาสัมพันธ์                                            

                                                          3(2-2-5) 

 Evaluation for Public Relations 

 หลักการ แนวความคิด ในการวิจัยและ

ประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์ การท าวิจัยและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ ์การส ารวจ

ภาพลักษณ์ การส ารวจประชามติ การจัดท าโครงการวิจัย 

การวิเคราะห์ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสาร 

และผลกระทบทางการสื่อสารที่เน้นประโยชน์เพื่องาน

ประชาสัมพันธ์ แบบจ าลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน

โครงการประชาสัมพันธ ์การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์

ในด้านงบประมาณ อัตราก าลังคน และทรัพยากรอื่นๆ 

การเขียนรายงานวิจัยและโครงการประเมินผลงาน

ประชาสัมพันธ ์
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125312 การบริหารงานประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 

 Public Relations Management 

 กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การ

เสริมสร้างและพัฒนาความคิด ทักษะวิสัยทัศน์ในเชิงการ

บริหาร การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

125320   การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์                                      

                                                           3(1-6-5) 

 Multimedia Production for Public  

Relations 

 กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  การใ ช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่ อ

ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเขียนตัวอักษร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ และการสร้างสื่อมัลติมีเดียเบื้องต้น 

125321   การผลิตส่ือกระจายเสียงเพื่อการ 

ประชาสัมพันธ์                       3(1-6-5) 

 Broadcasting Production for Public 

 Relations    

 กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่อ

ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่ 

125331   ภาพยนตร์ศึกษา                     3(2-2-5) 

 Film Study 

 ความหมายและคุณค่าของภาพยนตร์ต่อชีวิต

และสังคม จิตวิทยาและภาษาของภาพยนตร์โดยวิเคราะห์

เนื้อหาและวิธีการน าเสนอจากประสบการณ์ชมภาพยนตร์

ทัง้ไทยและต่างประเทศ 

125332   การรายงานข่าว                     3(2-2-5) 

 News Reporting 

 ความหมาย ทฤษฏีและแนวคิดพื้ นฐาน

เก่ียวกับการรายงานข่าว คุณค่าข่าว ประเภทและรูปแบบ

ข่าว เทคนิคการหาข่าว การสัมภาษณ์ การเขียนข่าวและ

รายงานข่าว ความสัมพันธ์ของข่าวและภาพข่าว วิเคราะห์

การน า เสนอข่าวของสื่อมวลชน บทบาทหน้าที่ ของ

สื่อมวลชนด้านขา่ว จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักขา่ว 

125333   การส่ือสารทางการเมอืง          3(2-2-5) 

                Political Communication 

  กระบวนการสื่ อสารและบทบาทหน้าที่

ทางการสื่อสารกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้ งใน

ระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน วิเคราะห์กิจกรรมการ

สื่ อสารที่ ท า ให้ เ กิดการท าหน้าที่ ในระบบการเมือง 

ผลกระทบของการสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง 

125410   การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 

 Integrated Public Relations 

 หลักการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง การบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชน

สัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดเหตุการณ์พิ เศษ การ

ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ์ของ

องค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภิบาล

และความรับผดิชอบต่อสังคม วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง

บทบาทการประชาสัมพันธข์ององค์กรประเภทต่างๆ มนุษย

สัมพันธกั์บงานประชาสัมพันธ ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของนักประชาสัมพันธ์ 

125411    สัมมนา                                 1(0-3-2) 

           Seminar 

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์ 

125412 การบริหารประเด็นและการส่ือสารใน 

ภาวะวิกฤติ                            3(2-2-5) 

 Issue and Crisis Communication 

 Management 

  ความหมาย ความส าคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์

ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ การ

บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ

การสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์กร 

การบริหารสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติและ เทคนิคการ

น าเสนอเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤติ 
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125431     เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์               

                                          3(2-2-5) 

 Presentation Technique for Public 

 Relations 

 เทคนิคและวิ ธี การ ในการน า เสนองาน

ประชาสัมพันธใ์นรูปแบบต่างๆ  การเตรียมตัวและจติวิทยา

การน าเสนองาน การใช้เคร่ืองมือประกอบการน าเสนอให้มี

ประสิทธภิาพ 

125432 การส่ือสารเพื่อการพัฒนา        3(2-2-5) 

 Development Communication 

 ความหมาย แนวคิด กระบวนการสื่อสาร 

นวัตกรรมและการยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพื่อการ

พัฒนา การใช้สื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อให้

ชุมชนได้รับการพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเช่ือม

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าความ

คดิเห็น กับชุมชน   

125433 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

 Integrated Marketing Communication 

 ความหมาย แนวความคิดของการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ และความจ าเป็นในการส่งเสริม

การขาย การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนา

ทางด้านสื่อสารการตลาด องค์ประกอบทางด้านการ

สื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงานด้านสื่อสาร

การตลาด การวิจัยและประเมินผลงานด้านสื่อสาร

การตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการ

สื่อสารการตลาด 

125491 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

125492 การฝึกงาน                          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

125493 การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านประชาสัมพันธ์ 

126100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส า คัญของวิ ชา

เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุป

สงค์  อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี

และแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี

การผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด  และ

การคา้ระหว่างประเทศ 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1           3(3-0-6) 

 Microeconomics I  

 ทฤษฏีพฤติกรรม ผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต 

การก าหนดราคาด้วยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น 

ต้นทุนและรายรับ การก าหนดก าไรสูงสุดในตลาดรูปแบบ

ต่างๆ 

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1           3(3-0-6) 

 Macroeconomics I  

 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ 

พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน 

บทบาทของรัฐบาล ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อ

ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฎจักรธุรกิจ 

ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนนโยบายในการรักษา

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิ 

126113 คณติเศรษฐศาสตร์            3(2-2-5) 

 Mathematical Economics  

 การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้ง

ในเชิงสถิตและเชิงพลวัตรความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

การหาค่าความยืดหยุ่น และดุลยภาพ   
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126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2           3(3-0-6) 

 Microeconomics II  

 จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรใน 

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ

น้อยราย และตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด การจัดสรรที่ไม่ใช้

กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

กระจายรายได้ และความเทา่เทยีมกันในสังคม 

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2           3(3-0-6) 

 Macroeconomics II  

การค านวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต รายได้ และ

รายจ่าย ส่วนประกอบของอุปสงค์มวลรวม อุปทานมวล

รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกจิด้านผลผลิต เงินตราและ

การจ้ า ง งาน  เป รียบ เที ยบแนวทางการวิ เคร า ะห์

เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิก 

ความเจริญทางเศรษฐกิจการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกจิ 

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ           3(3-0-6) 

 Economics Development  

 ความเป็ นมาของการพัฒนา เศรษฐกิจ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ

พัฒนาเศรษฐกจิ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 1-10 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต

และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

                                            3(3-0-6) 

 Economics of Money and Banking 

 เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีการเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน 

สินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ 

สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆ และบทบาทของนโยบาย

การเงิน 

 

 

 

126311 เศรษฐมิติ                            3(2-2-5) 

 Econometrics   

 วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ

ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการก าลังสองน้อย

ที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ และแก้ไขแบบจ าลองไม่อยู่

ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่

ส าคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

การวิเคราะห์ระบบสมการ การวิเคราะห์กรณีที่ตัวแปร

ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐมติิ 

126312 เศรษฐกิจไทย           3(2-2-5) 

 Thai Economy  

 โครงสร้างเศรษฐกจิของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน กับระบบการเมืองและสังคม ระบบการ

ปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม

ตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การท าสนธิสัญญา

ทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและนักการเมือง 

โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียงบน

วิถีของเศรษฐกจิทุนนิยม 

126313 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 บทน าทางการวิจัย  ปัญหาการวิจัยและ

การศึกษาเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์

การถดถอย การจัดท าบรรณานุกรมและการเขยีนรายงาน

การวิจัย 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 International Economics  

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและ

นโยบายการกีดกันการค้า และผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้า 

แล ะดุ ล กา รช า ร ะ เ งิ น  กา รแ ก้ ไ ขดุ ล กา รค้ า  แ ล ะ

ดุลการช าระเงิน โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่

ส าคัญของไทย ปัญหาดุลการช าระเงินของไทย 
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126340 การคลังสาธารณะ           3(3-0-6) 

 Public Finance 

 บทน าเก่ียวกับการคลังรัฐบาล งบประมาณ

แผ่นดิน รายรับรายจ่ายรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ 

และนโยบายการคลัง 

126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม                           3(2-2-5) 

 Natural Resources and Environmental  

Economics 

 กา รจั ด ส ร รท รัพ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ แล ะ

สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้ระบบกลไกตลาด การ

จัดการสินค้าสาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบ

ภายนอก ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม การประเมินมูลค่า

สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการ ควบคุม และสร้าง

แรงจูงใจ 

126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ         3(2-2-5) 

 Managerial Economics 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทาง

ธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์

อุปสงค์ การผลิต และต้นทุน การวางแผนด้านก าไร การ

ก าหนดราคา  งบประมาณเงินทุน และการระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร           3(3-0-6) 

 Agricultural Economics 

 บทน าเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์

และอุปทานสินค้า เกษตร การผลิตทางการเกษตร 

เทคโนโลยี ราคาสินค้าการเกษตร การตลาดสินค้า

การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร และ

นโยบายการเกษตร 

126404 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

126405 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสสตร์ ในฐาน

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน  

126406 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

126411 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานการน าเสนอการอภิปรายและการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   

                                                          3(3-0-6) 

 International Monetary Economics 

 บทน าเก่ียวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ 

โลกาภิวัตน์  ทฤษฎีดุลการช าระ เงิน ตลาดเงินตรา

ต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการปรับตัว

และกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง

ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศการ

ประเมินนโยบายเก่ียวกับการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบ

เปดิ และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน 

126443 การคลังท้องถ่ิน            3(2-2-5) 

 Local Finance 

 บทบาทความรับผิดชอบและระบบการวาง

แผนการคลังในการปกครองท้องถ่ิน โครงสร้างการคลัง 

รายจา่ยและรายรับ บริบทและลักษณะส าคัญทางการคลัง 

การท าให้บรรลุเป้าหมาย วงจรงบประมาณ ระบบการ

ตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของทอ้งถ่ิน  
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126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

                                            3(2-2-5) 

 Investment and Portfolio Analysis 

 ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการ

ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 

การประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ

กลุ่มการลงทุน 

126461 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว           3(2-2-5) 

 Economics of Tourism  

 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ

วิ เคราะห์ปัญหาท่อง เที่ ยว  นโยบายการท่อง เที่ ยว 

สถานการณ์มูลค่าการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งในด้านจุลภาคและมหภาค การวางนโยบายการพัฒนา

นโยบายการทอ่งเที่ยวของประเทศ 

126471 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

                                            3(3-0-6) 

 Labor and Human Resources Economics 

 บทน าเก่ียวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนใน

มนุษย์ การเคลื่อนย้ายก าลังคน การลงทุนในทรัพยากร

ด้านสาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทาน

แรงงาน สวัสดิการและประกันสังคม การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

126482 การวิเคราะห์โครงการ           3(2-2-5) 

 Project Analysis  

 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งของรัฐ

และเอกชน โดยเน้นการพิจารณาในแง่สังคมส่วนรวม ทั้ง

ผลได้และผลเสียของโครงการ ขั้นตอนต่างๆ ในการ

ประเ มินผลโครงการ ทั้ ง ก่อน เข้ าด า เนินการ ขณะ

ด าเนินการ และหลังด าเนินการ 

126492 การตลาดเกษตร            3(2-2-5) 

 Agricultural Marketing 

 การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร 

ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาดและการวิเคราะห์ 

ช่องทางการตลาด และประสิทธภิาพการตลาด  

126493 ธนกิจการเกษตร           3(2-2-5) 

 Agricultural Finance 

 การจัดหาเงินทุนในระบบและระบบย่อยใน

ภาคเกษตร ทุนตนเอง เงินทุนชุมชน และเงินทุนภาคธุรกิจ 

หลักทั่วไปเก่ียวกับผลได้ลดน้อยถอยลง ก าไรสูงสุด 

หลักการผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่ าสุด หลักการ

รวมกิจการ การจัดสรรทุนระหว่างการใช้ทางเลือกหลาย 

ๆ ทาง ค่าเวลาของเงิน มูลค่าปัจจุบัน ทฤษฎีการจัดการ

การเงิน อัตราผลตอบแทนอย่างง่าย ความเสี่ยงและการ

ประกัน ตลาดสินเช่ือและธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย 

127101  ความรู้ทั่วไปทางการส่ือสารมวลชน    3(3-0-6) 

 Introduction of Mass Communication    

 ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน 

พัฒนาการของสื่ อ มวลชน เ ช่นหนั ง สื อ  นิ ต ยส าร 

หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ และสื่อ

สนับสนุนเช่นการประชาสัมพันธ์  โฆษณา อุตสาหกรรม

บันทึกเสียงและดนตรี เป็นต้น  ตลอดจนศึกษาถึงบทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มี

ต่อบุคคล เศรษฐกจิ และสังคม 

127111 สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Information Sciences 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี กรรมวิธี บทบาท

และความส าคัญของส ารสน เทศ  ธรรมชาติ แล ะ

คุณลักษณะของสารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศที่

มีต่อสังคม ธุรกิจสารสนเทศ องค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการจัดการสื่อใหม่แนวโน้มเก่ียวกับสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

127121   ภาษาเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 

 Language for Communication 

 ความส าคัญของภาษา และความเก่ียวข้อง

ระหว่างการสื่อสารกับการใช้ภาษาส าหรับนักนิเทศศาสตร์

หลักเกณฑ์การใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียน

และการฟัง เพื่องานทางด้านนิเทศศาสตร์ และการใช้ภาษา

ส าหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ 
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127122 ความรู้ทั่วไปทางการส่ือสารมวลชน  

                                                          3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication    

 ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ ส าคั ญของสื่ อสาร 

มวลชน   พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทหนังสือ 

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อ

ใหม่ ของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทหน้าที่  

ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล 

เศรษฐกจิ และสังคม 

127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการส่ือสาร 

                                                          3(2-2-5) 

 Digital Photography for Communication  

 ทฤษฎีและเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น 

หลักการท างานของกล้องดิจิทัล ปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัล 

การจัดองค์ประกอบภาพ กระบวนการผลิต ตกแต่งภาพ 

การพิมพ์ภาพ และการถ่ายภาพประเภทต่างๆ เพื่อการ

สื่อสาร 

127221 การเขียนบทส าหรับส่ือกระจายเสียง 

                             3(2-2-5) 

 Script Writing for Broadcasting Media 

 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุ โทรทัศน์  การค้นคว้ าข้อ มูล  กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ และการใช้ภาษาถ่ายทอด

เร่ืองราวด้านภาพและเสียงให้ เหมาะสมกับรายการ

วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  

127222 ภาพยนตร์เบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introduction to Film   

 ความหมาย ตระกูล คุณค่าของภาพยนตร์ต่อ

ชีวิตและสังคม การวิเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการ

ผลิต เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของภาพยนตร์ทั้งไทยและ

ต่างประเทศ  

127223 การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อการ 

  ส่ือสาร            3(2-2-5) 

 Sound and Music for Communication 

 กระบวนการออกแบบ การผลิตเสียงและ

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติ การสร้างสรรค์ การปรับแต่ง 

การผสมผสาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อ

งานด้านการสื่อสาร  

127231 ความรู้ทั่วไปทางด้านส่ือใหม่     3(3-0-6) 

 Introduction to New Media  

 คว ามหมา ย  ทฤษ ฎี แ ล ะ แน วคิ ด  แ ล ะ

พัฒนาการของสื่อใหม่ คุณลักษณะ ประเภท และศักยภาพ

ของสื่อใหม่ กระบวนการท างาน ผลกระทบและอิทธิพล

ของสื่อใหม่ที่มีต่อการกระบวนการสื่อสารของมนุษย์และ

สื่อมวลชน  

127232 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์    

  เพื่อการส่ือสาร           3(2-2-5) 

 Computer Graphics Design for 

 Communication 

 การประยุกต์ ใ ช้ โปรแกรมคอมพิว เตอ ร์

ส าเร็จรูปด้านกราฟิกส์ 2 มิติเพื่อการวาดภาพ ตกแต่งภาพ 

การจัดองค์ประกอบภาพ และการใช้สี เส้น และน้ าหนัก 

การสร้างสรรคก์ราฟิกส์ประเภทต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย  

127233 การส่ือสารทางเสียงและภาพ    3(2-2-5) 

 Audio-Visual Communication 

 การสื่อสารข้อมูลและความคิดผ่านเสียงและ

ภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานตัดต่อล าดับเสียง

และภาพ การประยุกต์ใช้สื่อต่างๆในงานล าดับเสียงและ

ภาพ ถ่ายโอนและเผยแพรเ่พื่อการสื่อสารรูปแบบต่างๆ  

127234 การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย   

                                                          3(2-2-5) 

Script Writing for Multimedia 

 ก า ร เ ขี ย น บ ท ส า ห รั บ ง า น มั ล ติ มี เ ดี ย

กระบวนการคดิสร้างสรรค ์การคน้คว้าข้อมูลกระบวนการ 

พัฒนาแนวคิด การจัดโครงสร้างและออกแบบข้อมูล การ

เขยีนแผนผังงานมัลติมีเดีย  การออกแบบการปฏิสัมพันธ ์ 

127241 ส่ือภาคพลเมอืง                      3(2-2-5) 

Citizen Media  

 ความหมายพัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท

หน้าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจนแนวคิด

ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ความส าคัญของสื่อภาคพลเมืองท่ีมีต่อ 
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สังคมประชาธิปไตยในระดับต่างๆ   การผลิตสื่อภาค

พลเมืองร่วมกับชุมชนประเภทต่างๆ 

127242 ส่ือทางเลือก            3(2-2-5) 

 Alternative Media  

 ประวัติ ความหมาย รูปแบบ คุณลักษณะ 

บทบาทหน้าที่ แนวคิดเก่ียวกับการผลิตสื่อทางเลือกและ

สื่อแนวทดลอง รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อทางเลือกที่

มีต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม  

127311   สารสนเทศเพื่อการส่ือสารทางนิเทศศาสตร์

              3(3-0-6) 

 Information for Communication Art 

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของข้อมูล

และสารสนเทศ แนวความคิดการจัดองค์การหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการจัดการในระดับต่าง ๆโครงสร้างของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานนิเทศศาสตร์ ลักษณะ

ของสารสนเทศส าหรับการจัดการในระดับต่างๆ ในองค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

ในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน

องค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้าน

การวางแผนการควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนา

สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอรม์าใช้ในการจัดการ 

127312 พฤติกรรมผู้ใช้ส่ือใหม่            2(1-2-3)  

 New Media User’s behavior 

 ความหมาย แนวคิดและการวิ เครา ะห์

พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่จากการปฏิบัติภาคสนาม ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ในมิติ ปัจจัยทาง

จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมผูใ้ช้สื่อกับสื่อใหม่ 

127321 การเขียนและการรายงานข่าวส าหรับส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์           3(2-2-5) 

 News Writing and Reporting for  

              Electronic Media 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการการเขียน

และการน าเสนอข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

โทรทัศน์ และสื่อใหม่ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ผู้สื่อข่าว กระบวนการการผลิตข่าวประเภทต่างๆ และการ

น าเสนอขา่ว และการบรรณาธิกรณ์ขา่ว  

127322 การพูดเพื่องานส่ือสารมวลชน   3(2-2-5) 

 Speech for Mass Communication 

 หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพูด

ส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน การพูดเพื่องาน ผู้ด าเนิน

รายการ, วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ 

การบรรยายและการพากย์เสียงส าหรับงานสื่อมวลชนที่

สอดคล้องและเหมาะสมกับเปา้หมายการสื่อสาร   

127323 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5) 

 Television Program Production   

 ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่ม

ผู้ฟัง การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ขั้นตอนการผลิต

รายการ การใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบ

รายการ  ร ายการ เ ชิ งพาณิ ชย์  แล ะ รายการ เพื่ อ

สาธารณประโยชน์  

127324 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง   

                                                          3(2-2-5) 

 Radio Program Production   

 ประเภทรายการวิทยุ วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การ

ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตรายการ 

การใช้เทคนิคน าเสนอที่ เหมาะสมกับรูปแบบรายการ 

รายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อสาธารณประโยชน์   

127331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) 

 Web Site Design and Development  

 การออกแบบ การสร้างเว็บไซต์  โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป รวมท้ังการเขยีนโปรแกรม

ด้วยภาษาคอมพิวเตอรเ์พื่อพัฒนาเว็บไซต์ประเภทต่างๆ 

127332 การสร้างภาพและภาพเคล่ือนไหวสามมิติ 

  เพื่อการส่ือสาร 1           3(2-2-5) 

 Three-Dimensional Modeling and  

Animation for Communication I 

 พื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปภาพสามมิติและ

การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างพื้นผิวให้กับวัตถุ การ

ให้แสงกับวัตถุสามมิติ การแปลงให้เป็นไฟล์ภาพและวีดิ
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ทัศน์ และการสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวสามมิติเพื่อการ

สื่อสาร 

127333 การสร้างภาพและภาพเคล่ือนไหวสามมิติ 

  เพื่อการส่ือสาร 2           3(2-2-5) 

 Three-Dimensional Modeling and  

Animation for Communication II  

 แนวคิดพื้นฐานและการออกแบบตัวละครใน

งานอนิเมช่ัน การสร้างบุคลิก พฤติกรรมและลักษณะมี

ชีวิต การสร้างเสียงสัมพันธ์ การเขียนบท และสร้างสรรค์

ภาพยนตร์อนิเมช่ัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป 

127334 การสร้างสรรค์งานตัดต่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Editing Creative 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประเภท

องค์ประกอบวิดีทัศน์ และกราฟิกส์ อนิเมช่ัน เพื่องานตัด

ต่อภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์ การสร้างเสียงประกอบ 

การประยุกต์ใช้สื่อในงานตัดต่อภาพและเสียงระบบดิจิทัล 

การถ่ายโอนและการเผยแพรใ่นรูปแบบต่าง ๆ 

127341 การบริหารองค์กรส่ือ            3(2-2-5) 

 Media Organization Management  

 ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อกระจาย

เสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ 

แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับองค์กร หลักการการบริหารจัดการ

และกระบวนการจัดการทั้งเชิงธุรกิจ ประโยชน์สาธารณะ 

ด้านจริยธรรมวิชาชีพส าหรับองคก์รสื่อ 

127342 ช่องทางการส่ือสารแบรนด์เชิงบูรณาการ 

                                            3(2-2-5) 

 Integrated Brand Communication  

  Channels  

 แนวคิดพื้นฐาน ความหมายเก่ียวกับแบรนด์

และการสื่อสารแบรนด์ ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ 

ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมายการค้า กลยุทธ์แบรนด์และ

คุณลักษณะ ข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของช่องทางการ

สื่อสาร เพื่อการสร้างจุดสัมผัสแบรนด์ ทุกรูปแบบ รวมถึง

การก าหนดกลยุทธ์และกลวิธีการเลือกใช้แต่ละช่องทางเชิง

บูรณาการเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเปา้หมาย   

 

127431 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์   3(2-2-5) 

 Interactive Multimedia Production 

 การประยุกต์ ใ ช้โปรแกรมส า เ ร็จ รูปด้าน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์และเว็บไซต์ การท าไฮเปอร์ลิงค์

ส าหรับกราฟิกส์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ

ตัวหนังสือต่างๆ กระบวนการวางแผน การออกแบบ และ

การสร้างสรรคง์านมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ์  

127441 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

Research Methodology  

 ความหมาย และขอบข่ายของสถิติและการ

วิจัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้สถิติ เ ชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิงในการวิจัยทางสารสนเทศ

และการสื่อสาร ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเ ชิง

คุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจัย  

127442 โครงงานการส่ือสารส่ือใหม่       1(0-3-2) 

 New Media Communication Project 

 การประยุ กต์ ใ ช้ คว าม รู้แล ะทั กษ ะ เพื่ อ

สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานที่สมบูรณ์ ในประเด็นที่

เก่ียวขอ้งกับสาขาวิชาออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์   

127443 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน

และสื่อใหม่ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

127444 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหม่ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรือเอกชน 
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127445 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ 

128120 หลักการตลาด           3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตลาดความหมาย 

และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

การตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วน

ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การ

วิจัยตลาด การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดในการด าเนิน

ธุรกิจ 

128121  จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลส าหรับ

 การตลาด                        3(3-0-6) 

  Ethics and Good Governance for 

 Marketing 

 ความส าคัญและนิยามของจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจและการตลาด การน าระบบจริยธรรมมา

ประยุกต์ในการสร้างจิตส านึกจริยธรรมทางธุรกิจและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศีลธรรม หลักการของธรร

มาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในองค์การ 

128221 พฤติกรรมผู้บริโภค           3(2-2-5) 

 Consumer Behavior 

 หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของ

ผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ความต้องการของ

ผูบ้ริโภค การบง่หาสาเหตุ ขา่วสาร และการหาขอ้มูล การ

ประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและการประเมิน

หลังการซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว 

ที่มีต่อการตัดสินใจและแบบการด าเนินชีวิต การวิเคราะห์

ปัจจัยภายในของบุคคล  แรงจู ง ใจและบุคลิ กภาพ 

กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและการคุ้มครอง

สิทธขิองผู้บริโภค 

 

 

128222   การตัดสินใจทางการตลาด       3(2-2-5) 

   Marketing Decision Making 

 หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและการปฏิบัติ

ของการพยากรณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความ

ต้องการและการประเมินความเป็นไปได้ของตลาด การ

วางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่าย การตัดสินใจซื้อหรือ

ผลิต การวิเคราะห์แขนงการตัดสินใจ ระบบการเข้าคิว 

การหาคุณค่าในช่วงชีวิตของลูกคา้ 

128311 การบริหารการขาย           3(2-2-5) 

 Sales Administration 

 การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย 

นโยบายการขาย การวิเคราะห์ตลาดและสินค้า การ

วางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการ

ขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให้

ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและ

ค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้

พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่นๆ การ

ประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย 

เครดิตการซือ้ขาย การเก็บเงิน และการจา้งขาย 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

             3(2-2-5) 

 Product and Pricing Administration 

 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การ

บริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม

ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายในการตั้ง

ราคา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การ

สร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขัน 

0128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 

             3(2-2-5) 

 Marketing Channel Administration 

 ขอบเขตระบบการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การจัด

จ าหน่ายและการปฏิบัติ  การตัดสินใจเลือกช่องทาง

การตลาด การให้ความช่วยเหลือ การควบคุมช่องทาง

การตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและการจัด

สายงานด้านการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและ
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เคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ

ประเมินผลและการควบคุมประสิทธิภาพช่องทางการจัด

จ าหน่าย การแบ่งส่วนช่องทางด้านการตลาด ความ

หนาแน่นในการกระจายสินค้า และข้อจ ากัดของช่องทาง

แนวตั้ง และแผนกลยุทธ์ทางพันธมิตรในการกระจายสินค้า 

128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 

             3(2-2-5) 

 Promotion Administration 

 หลักการ ความส าคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์

ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการ

ส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  

พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ

เลือกเคร่ืองมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การ

วางแผนและการประเมินกจิกรรมที่ส่งเสริมการตลาด  

128324 การตลาดดิจิทัล          3(2-2-5) 

 Digital Marketing 

 แนวความคดิการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

เครือข่ายของข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและการโฆษณา การส่งเสริมการ

ขาย การท าวิจัยการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  เค ร่ืองมือ 

แนวโน้มและสื่อใหม่ท่ีใช้ในการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

128325 การตลาดบริการ            3(2-2-5 

 Service Marketing 

 หลักการตลาดที่เก่ียวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎี

และแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภทของ

ธุรกิจบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรม

ความต้องการของลูกค้า  จิตบริการ การวิ เคราะห์

สถานการณ์และก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพ

ในการให้บริการ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 

และการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับลูกคา้ 

 

 

 

128326 การบริหารตราสนิค้า           3(2-2-5) 

 Brand Administration  

 องค์ประกอบและปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่อ

ความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์

การสร้างตราสินค้า ช่ือตราสินค้า เคร่ืองหมายตราสินค้า 

เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์  สัญลักษณ์ ค าขวัญ การ

พัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองมือการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างอัตลักษณ์ตรา

สินค้า การสร้างช่ือเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้าง

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

128327 การบริหารการค้าปลีก         3(2-2-5) 

 Retailing Administration 

 แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็น

เจ้าของ การตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้ง แผนงาน อาคาร 

วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การ

จัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การส่งเสริมการขาย

ในร้านคา้ และการบริการลูกคา้ 

128328 การตลาดการเกษตร           3(2-2-5)

 Agricultural Marketing 

 บทบาทความส าคัญและขอบข่ า ย ขอ ง

การตลาดการเกษตรไทย  ระบบการตลาดผลิตผล

การเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย 

บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในตลาด

การเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การก าหนด

ระบบช่องทางจ าหน่ายและนโยบายราคา บทบาทและ

นโยบายการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตลาดการเกษตร 

การก าหนดตลาดเป้าหมายและการใช้ส่วนประสมทาง

การตลาด 

128329 ผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 

             3(2-2-5) 

 Entrepreneurship and Business 

 Development 

 ความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะ

พิเศษของผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และวางแผน

โมเดลธุรกิจแบบย่อ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนใน
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โลกธุรกิจ การเร่ิมต้น ความก้าวหน้าการบริหารธุรกิจ

อย่างเป็นระบบ ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจในรูปแบบของ

แผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางในการ

ด าเนินธุรกิจ การสร้างจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของ

กิจการและการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ

ทั่วไป 

128330 กลยุทธ์ทางการตลาด           3(2-2-5) 

 Marketing Strategies 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดเก่ียวกับ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่

ส่งผลถึงการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกล

ยุทธ์ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่วโลก การวิเคราะห์

หาขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การสร้าง

พันธมิตรทางการคา้ การแขง่ขันโดยใช้การก าหนดต าแหน่ง

สินค้า การสร้างข้อได้เปรียบด้านราคา หลักการและกล

ยุทธ์การตลาด การท าวิจัยและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มี

การแขง่ขัน 

128421 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือกแบบและวิธีการ

วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง

แบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขยีนและการน าเสนอรายงานการ

วิจัย 

128422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด

 สัมพันธภาพ           3(2-2-5) 

  Customer Experience Management 

 and Relationship Marketing 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหาร

ประสบการณ์ลูกคา้ การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการท า

วิจัยลูกคา้ เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์

ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  วิธีการใช้ข้อมูล

ของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่ม

ความจงรักภักดีของลูกคา้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

128423 การจัดการการตลาด           3(2-2-5)

 Marketing Management 

 แนวคิดและขอบเขตการบริหารการตลาด 

การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การ

พัฒนาสินค้าใหม่ การวางแผนเทคนิคทางการตลาด กล

ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบายด้านราคา เทคนิค

การท าวิจัยการตลาด กลยุทธ์ช่องทางทางการตลาด กล

ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การตลาดภายในองค์กร

(พนักงาน) การบริหารระบบงานทางการตลาด ลักษณะ

ทางกายภาพทางการตลาด ความสัมพันธ์ของการโฆษณา

กับองคป์ระกอบด้านการตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ

เปลี่ยนแปลงในสายผลิตภัณฑ์  และการควบคุมการ

ปฏิบัติงานด้านการตลาด การรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ

ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม 

128424 สัมมนา             1(0-3-2) 

  Seminar  

 การสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหา

และการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินแนวทางการแก้ไข

ปัญหา การเขยีนรายงานการน าเสนอการอภิปรายและการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด 

128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 และการบรรจุภัณฑ์              3(2-2-5) 

  New Product Development and 

 Packaging 

 กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้า

หรือบริการใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด รูปแบบ

ผลิต ภัณฑ์นวัตกรรม  ผลิต ภัณฑ์ป รับปรุงให ม่ห รือ

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้างแนวความคิด การ

กลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด   

การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมิน

ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ

บรรจุภัณฑ์ 

128426 การตลาดอิงการกุศล            3(2-2-5) 

 Cause Related Marketing  

 หลักการและความส าคัญของการตลาดเชิง

จริยธรรมการกุศลและสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม



856 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

ทางการตลาดส าหรับการกุศลและสังคม พฤติกรรมของ

ผู้บ ริโภคในด้านจริยธรรม การกุศลและสังคม การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค องค์กรแสวงผลก าไร 

และไม่แสวงหาผลก าไร การจัดการสื่อ การจัดการตรา

สินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรม

ทางการตลาดด้านจริยธรรม การกุศลและสังคม  

128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 

    Green Marketing 

 หลักการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของ

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่

อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาด

เล็กกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความ

ร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่าของตลาดสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาด

พลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

และความยั่งยืนของธุรกิจ 

128428 การตลาดระดับโลก           3(2-2-5) 

 Global Marketing 

 ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดระดับโลก มุมมองและองค์ประกอบของ

การตลาดระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ โครงสร้างและการด าเนินงานขององค์กร

ระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์

การตลาดระหว่างประเทศด้านการบริหารผลิตภัณฑ์และ

ราคา การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ

เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนการใช้ส่วนประสม

การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่าง

ประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  

128491 การฝึกงาน         6  หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับงานทางด้านการตลาดใน

สถานประกอบการของเอกชน 

 

 

128492 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการตลาดในสถานประกอบการ

ของเอกชน 

128493 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านการตลาด 

141101 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ 

  มานุษยวิทยา 1           3(2-2-5) 

 Sociological and Anthropological  

  Theory and Methodology I 

 บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และ

ประวัติศาสต ร์ กับการเ กิดขึ้ นของสั งคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคแรกจนถึงสมัยใหม่ ข้อ

ถกเถียง และความแตกต่างที่ส าคัญของแนวคิดและทฤษฎี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่ 

และการน าไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

และการพัฒนา 

141102 ระบบการบริหารงานท้องถ่ิน     3(2-2-5) 

     Local Administration System 

  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน การ

กระจายอ านาจ การปกครองท้องถ่ินในต่างประเทศ การ

กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการ

จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานท้องถ่ิน มาตรฐาน

ตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานทอ้งถ่ิน 

141103  โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 

 Globalization and Social Development  

  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบ

ต่ า ง ๆ  จุ ด เ ด่ น ข อ ง โ ล ก า ภิ วั ต น์ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ วิ ธี คิ ด 

ความสัมพันธแ์ละการด ารงชีวิตของมนุษย์ระหว่างประเทศ 
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ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุค

ปัจจุบัน การเกิดขึ้นของท้องถ่ินภิวัตน์ ผลกระทบ การ

ต่อต้านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท้องถ่ินในบริบทโลกาภิ

วัตน์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  

141201  ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ 

  มานุษยวิทยา 2            3(2-2-5) 

 Sociological and Anthropological  

  Theory and Methodology II 

  การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ยุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย ความ

แตกต่างที่ส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาสมัยใหม่ กับหลังสมัยใหม่  มิติ ใน

การศึกษา จุดเด่นและค าวิจารณ์ที่มีต่อแนวคิด และการ

น าไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ

พัฒนา 

141202  ประชากรกับการพัฒนาสังคม   3(2-2-5) 

  Population and Social Development 

  แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านประชากร ขนาด 

โครงสร้าง การกระจายตัวทางประชากร องค์ประกอบของ

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม 

141203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

                                            3(2-2-5) 

 Social Development Concept and Theory 

  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ 

กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ

พัฒนาแบบทางเลือก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม 

บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

141204  สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

  เบ้ืองต้น            3(2-2-5) 

  Fundamental Social Work and Social  

  Welfare    

 ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการ

สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศ ปรัชญาพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห์ วิธี

ปฏิบัติงาน รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

สังคม เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัยทาง

สังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคม แนวโน้ม ทิศทาง และนโยบายการสังคม

สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

141205 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม 

  อาเซยีน             3(2-2-5) 

 Social Problems and Development in  

  ASEAN  

  ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน 

และประเทศในอาเซียน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา การ

วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

141301 การด าเนินงานพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 

  Social Development Operation  

           หลักการ กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ การ

ติดตาม และประ เ มินผลการท า งานพัฒนาสั งคม 

กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธีเสริม

ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้น า องค์กร และเครือข่ายในการ

ท างานพัฒนาสังคม  

141302 การวางแผน การจัดท า และการประเมิน 

  โครงการ            3(2-2-5) 

 Planning Projecting and Evaluation  

  Project  

  ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

แผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การออกแบบ การจัดท า การควบคุม การติดตาม และการ

ประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม 
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141303   สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   

                                                          3(2-2-5)     

 Statistics and Social Sciences Research  

 หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

ค านวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอ

งานวิจัย  

141311   การบริหารนโยบายสาธารณะ   3(2-2-5) 

 Public Policy Administration  

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

นโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ

ในต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 

การน านโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อ

การพัฒนาสังคมไทย 

141312   ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย

                                            3(2-2-5) 

 Bureaucratic System and Policy Making 

  วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการ

ไทย ความหมายของการก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมใน

การก าหนดนโยบายทัง้ภายในและภายนอกระบบการเมือง 

ขัน้ตอน กระบวนการก าหนดนโยบาย บทบาท และอิทธพิล

ของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการ

ก าหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การก าหนดนโยบาย  

141321 ศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

              3(2-2-5) 

 Religious Teachings and Quality of Life 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่ดี หลักธรรม

ทางศาสนาที่เก่ียวขอ้งกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

และมีคุณค่าต่อสังคม และตัวอย่างของการประยุกต์ใช้

หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง 

 

 

141322  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ 

              3(2-2-5) 

 Human Development Concept and Theory 

 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้ นฐาน 

เก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบ

กับประเทศต่าง ๆ  

141331   ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม   

                                                          3(2-2-5) 

 Thai Traditional Knowledge and  

  Social Development 

          ความเป็นมาและความส าคัญของภูมิปัญญา

ไทย ตลอดจนปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภูมิ

ปัญญาไทยร่วมสมัย ความท้าทายและการประยุกต์ใช้ภูมิ

ปัญญาไทยในการพัฒนาสังคมร่วมสมัย  

141332   การศึกษาการพัฒนาเมอืงกับชนบท 

              3(2-2-5) 

 Urban and Rural Development Study 

 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็นเมือง 

และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย

ชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็นชนบท

ก่ึงเมือง บริบท ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของเมือง ชาติ

พันธุ์กับเมือง และการพัฒนาเมือง บริบทและปัญหาใน

ชนบท การเปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท 

141333   เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) 

 Technology and Social Development 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ

ถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับเทคโนโลยี การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง

และชุมชน และการพึ่ งพาตนเองทาง เทคโนโลยี ใน

สังคมไทย 
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141341 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  3(2-2-5) 

 Social Movements 

  แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทาง

สังคม ลักษณะส าคัญ วิธีการ ประเด็นของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านเพศสภาพ ชาติพันธุ ์เด็กและ

เยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมกับปัจจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม การก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมทางสังคม 

141342   ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม  

                                                          3(2-2-5) 

 Geo-Informatics and Social Development 

  หลักการการส ารวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส 

ประกอบด้วย การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล การส ารวจ

ข้อมูลเคร่ืองมือบอกต าแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธกีารเก็บรวบรวม การ

จัดการ การวิ เคราะห์  และการแสดงผลโดยการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจ

และพัฒนา ส าหรับงานพัฒนาสังคม 

141398   ระเบียบวิธีวิจัย            3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย  

141401   นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการ 

พัฒนาท้องถ่ิน            3(2-2-5) 

 Economic and social Policy and Local  

  Development 

  ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม 

หลักการก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท านโยบาย

เศรษฐกจิและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ

วิ เคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและ

อุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ผลการน านโยบาย

เศรษฐกจิและสังคมมาใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

141402  สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar  

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม 

141411 การวางแผนกลยุทธ์            3(2-2-5) 

 Strategic Planning 

 แนวคิดพื้นฐานและความส าคัญของการ

วางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

องค์กร การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิด

ของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ ์การน ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 

141412   การวางแผนภาคและเมอืง        3(2-2-5) 

  City and Regional Planning   

  หลักการ แนวคิด และวิธีการในการวางแผน

ภาคและเมือง การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง

ของภาคและเมือง การวางแผนภาคและเมืองในประเทศ

ไทย ปัญหาการขยายตัวของเมือง การพัฒนาภาคและ

เมืองในมิติกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

141422   เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์ 

              3(2-2-5) 

 Human Development Process and  

  Technique 

 ความหมายและความส าคัญของเทคนิคและ

กระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การน าข้อเสนอแนะใน

งานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการ

ให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การ

สร้างชุดฝกึอบรบ การจัดท าและการประเมินการฝึกอบรม 

141431   ข้ามพรมแดนศกึษา           3(2-2-5) 

 Cross-Border Study 

 มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน 

การข้ามรัฐ-ชาติ การสร้าง และก่อเกิดของรัฐชาติ กับ
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พรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวกับการข้ามพรมแดน 

วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์กับพรมแดน รัฐชาติกับ

พรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน การพัฒนาข้าม

พรมแดน การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุ

ภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงกับประเด็นขา้มพรมแดน  

141432   การจัดการวิสาหกิจชุมชน        3(2-2-5) 

    Community Enterprise Management 

  ลักษณะและประเภทของวิสาหกิจชุมชน ทุน

ในชุมชน การจัดท าแผนชุมชน การเช่ือมโยงการจัดการทุน

ของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การ

สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

กับเศรษฐกิจมหภาค 

141442  การวางแผนและการจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                                            3(2-2-5) 

 Natural Resources and Environment  

  Planning and Management 

 ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหา

ที่เก่ียวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิด

และหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตาม

แผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการ

ส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้าง

เครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน และการปฏิบัติ

ภาคสนาม 

141451   การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม 

141452   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 

141453 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1        3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

 ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง 

เขียน อ่าน การออกเสียงภาษาจีนตามระบบสัทอักษร

ภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่าง

ถูกต้องตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพท์

พื้นฐานต่างๆ เก่ียวกับสิ่ง ใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ ใ ช้ ใน

ชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า สนทนาขั้นพื้นฐาน 

ไวยากรณ์จนีพืน้ฐาน 

142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2        3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

 ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 400 ค า 

การออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับ

ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้าง

ประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาค

แสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคค าถาม

แบบต่างๆ การใช้ค าบอกต าแหน่ง การบอกเวลา วันเดือน

ปี การใช้กริยาช่วยต่างๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงความ

สมบรูณ์ของการกระท า การเขยีนอักษรจนี 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

  ภาษาจีน 1            3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking I 

 การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย ๆ การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง 

และการพูดโต้ตอบ 
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142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

  ภาษาจีน 2            3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking II 

 การฟั งและพู ดบทสนทนาภาษา จี น ใ น

ชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูง การใช้ถ้อยค าที่

ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ 

142211  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3        3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

 ค าศัพทใ์นชีวิตประจ าวันและศัพท์เฉพาะต่างๆ 

ประมาณ 500 ค า การใช้ค าบอกจ านวนเงิน ส่วนขยาย

ภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้เช่ือมภาคแสดงกับส่วน

ขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง

พยางค์ หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาค

แสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์ 

การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลาย

กริยาวลี การใช้ค า บุพบทต่างๆ ที่ส าคัญ ค าเช่ือมของ

ประโยคความซ้อน 

142212 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4        3(2-2-5) 

 Chinese for Communication IV 

 งานเขียนแบบต่างๆ บทความจากหนังสือพิมพ์ 

วารสาร ความเรียงและเ ร่ืองสั้นระดับง่าย เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในเชิงค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค 

“ba” การซ้ าค าของค าบอกจ านวน ค าลักษณะนาม ค าบุพ

บทอื่น ๆ 

142213 การแปลภาษาจีน 1           3(2-2-5) 

            Chinese Translation I 

            หลักพื้นฐานการแปล การแปลประโยคและ

ความเรียงขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาจนี ด้วยการแปลปากเปล่าและขอ้เขยีน 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

  ภาษาจีน 1            3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing  

  Development I 

 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด

สั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน นิทาน 

จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ 

โฆษณา 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

  ภาษาจีน 2            3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing  

  Development II 

 ทักษะการอ่ านและการ เขี ยนบทความ

ภาษาจีนขนาดยาวขึ้น ความเรียงบรรยาย ความเรียง

อธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน 

การเขยีนตามโครงสร้างของบทความต่างๆ  

142241 ไวยากรณ์จีน 1           3(2-2-5) 

 Chinese Grammar I 

 โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน หน่วยค าและ

วลี ในด้านต่างๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง หน้าที่และ

การใช้ 

142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese History and Culture 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชาวจีน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

142302 วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย     3(3-0-6) 

 Chinese Culture in Thailand 

  คติธรรม ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีและ

เทศกาลต่างๆ ของคนไทยเช้ือสายจนีในประเทศไทยตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

142303  ภาษติส านวนจีน           3(3-0-6) 

            Chinese Proverbs and Idioms 

            ความหมายและที่มาของส านวนภาษติ การใช้

ส านวนภาษิตในบทสนทนา ส านวนที่สามารถใช้ได้กับวิถี

ชีวิตไทย การเปรียบเทียบส านวนภาษิตกับส านวนภาษิต

ไทย 

142304   วิวัฒนาการตัวอักษรจีน           3(3-0-6) 

             Evolution of Chinese Characters 

             การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ ก าเนิดอักษร

จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัยและอักษรจีนใน

ปัจจุบัน  
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142311  การแปลภาษาจีน 2           3(2-2-5) 

           Chinese Translation II 

           หลักการแปลขัน้สูง การแปลประโยคและงาน

เขยีนที่ซับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจนีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลแบบปากเปล่าและ

แบบขอ้เขยีน 

142321  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

  ภาษาจีน 3            3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking  

  Development III 

 ทักษะการฟังและการพูดผา่นการเล่าเร่ือง

จากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมา การฟังข้อความขนาดสั้น 

ขา่ว บทสนทนาจากภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

142341 ไวยากรณ์จีน 2           3(2-2-5) 

 Chinese Grammar II 

 การวิ เคราะห์ชนิดของค า ส่วนประกอบ 

โครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยค

ความซ้อน และรูปแบบประโยคจ าเพาะ การเขียนประโยค

ที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน โครงสร้างในระดับข้อความ 

142351  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6) 

           Introduction to Chinese Literature 

            ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ 

ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงสมัย

ปัจจุบันโดยสังเขป 

142352 วรรณคดีจีนสมัยใหม่           3(3-0-6) 

            Modern Chinese Literature 

            วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนสมัยใหม่ตั้งแต่ 

ค.ศ. 1911 เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบัน วรรณกรรมจนีสมัยใหม่

ที่มีช่ือเสียง   

142353   วรรณคดีจีนโบราณ           3(3-0-6) 

            Classical Chinese Literature 

            บทกวีประเภทต่างๆ ในวรรณคดีจีนโบราณ 

วรรณคดีการละครและนวนิยาย การอ่านวรรณคดีจีน

โบราณที่มีช่ือเสียง  

 

 

142361   ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

            Chinese for Business in Tourism 

            ค าศัพท์ ส านวนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการ

ท่องเที่ยว การโรงแรม โรงพยาบาล บริษัทน าเที่ยว 

ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า และภาษาจีนที่ ใ ช้ในการ

เดินทางขนส่งรูปแบบต่าง ทักษะการฟังและการพูดใน

สถานการณ์จ าลอง 

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1      3(2-2-5) 

 Clinical Medicine Chinese I 

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เก่ียวข้อง

กับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติ

และความส าคัญของเวชศาสตร์คลินิก  ความรู้ทั่วไป

เก่ียวกับสถานพยาบาล 

142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2      3(2-2-5) 

 Clinical Medicine Chinese II 

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เก่ียวข้อง

กับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ขั้นตอน

การเข้ารับการรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การ

ดูแลสุขภาพ 

142398 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 

             Research Methodology 

             ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย ประเภทและ

กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย 

142464 การฟังภาษาจนีส าหรับแพทย์จนี 

                                                          3(2-2-5) 

 Chinese Listening for Traditional 

           Chinese Medicine 

 การฟังค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนที่มีช่ือเสียง แพทย์จีนพืน้บา้น ยาจนี การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 
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142465 การพูดภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี 

              3(2-2-5) 

  Chinese Speaking for Traditional               

 Chinese Medicine 

 การพูดค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนที่มีช่ือเสียง แพทย์จีนพืน้บา้น ยาจนี การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

142466  การอ่านภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี 

              3(2-2-5) 

  Chinese Reading for Traditional  

 Chinese Medicine 

 การอ่านค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนที่มีช่ือเสียง แพทย์จีนพืน้บา้น ยาจนี การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

142401   ภาษาจีนโบราณ           3(3-0-6) 

            Classical Chinese 

            การอ่านภาษาจีนโบราณจากบทคัดเลือก

เก่ียวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษติจนีของยุคสมัย

ต่าง ๆ 

142431  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน           3(2-2-5) 

            Chinese Newspaper Reading 

            ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ การ

อ่านและการตีความขา่วการเมือง สังคม เศรษฐกจิ บันเทิง 

วัฒนธรรม และอื่นๆ   

142432   การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิง 

  วิชาการ             3(2-2-5) 

            Academic Chinese Reading and  

  Writing  

            บทความภาษาจนีทางวิชาการที่น่าสนใจในสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค าศัพท์ส านวน และรูปแบบโครงสร้างของ

ภาษาจีนที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ขั้นตอนการเขียนงาน

เชิงวิชาการ การสืบคน้ คัดสรร ประมวล สรุป และน าเสนอ

ขอ้มูล 

 

142461  ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์        3(2-2-5) 

            Chinese for Tour Guide 

            ขอ้มูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี

ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยายเก่ียวกับ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การน าเที่ยว 

142462   ภาษาจีนธุรกิจ           3(2-2-5) 

            Chinese for Business 

            ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการ

ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับสมัครงาน 

ทักษะการพูดและการเขียนเก่ียวกับการสมัครงาน การ

สัมภาษณ์งาน และการกรอกเอกสารหรือแบบฟอร์มที่

จ า เป็นต่อการซื้อขาย รวมทั้ งการเจรจาการค้ า ใน

สถานการณ์ต่างๆ  

142463   การสอนภาษาจีนในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5) 

 Teaching Chinese as a Foreign Language  

 หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น

ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน การวัดผลและ

ประเมินผล การจัดท าแผนการสอน 

142491 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional  Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ีย วข้ อง กับภาษา จีน ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน   

142497 สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

                การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับภาษาและวรรณกรรมจีนใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

142498 การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

              Independent Study 

 การคน้คว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
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ทางด้านการใช้ภาษาจีนหรือสิ่ งอื่นที่ เ ก่ียวกับการใช้

ภาษาจีน 

143101 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันต้น 1           3(2–2-5) 

 Basic Japanese l 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนอักษรฮิ

รางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวันจ านวน 100 ตัว ค าศัพท์จ านวน 700 ค า 

และรูปประโยคพื้นฐานที่ ใ ช้ในชีวิตประจ าวัน 50 รูป

ประโยค  

143102 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันต้น 2           3(2–2-5) 

 Basic Japanese ll 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร

คันจิจ านวน 200 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,000 ค า และรูป

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 80 รูปประโยค เทียบเท่า

ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่ ระดับ N5 

143111 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1     3(2–2-5) 

 Japanese for Communication I 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ

พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน 

การแนะน าตัวเอง การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ

สถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน การใช้

ค ากริยารูปต่างๆในการพูดเก่ียวกับตนเอง  

143112 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

 Japanese for Communication II 

 ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การ

สนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ

ขอร้อง การชักชวน การขออนุญาต การห้ามปรามตักเตือน 

การบอกและการถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

การถามและแสดงความคิดเห็น 

143201 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันต้น 3           3(2–2-5) 

 Basic Japanese lll 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร

คันจิ400 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,500 ค า รูปประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันรวม 120 รูปประโยค  

 

 

143202 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันต้น 4           3(2–2-5) 

 Basic Japanese lV 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร

คันจ ิ500 ตัว ค าศัพทแ์ละรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รวมค าศัพท์ประมาณ 2,000 ค า รูปประโยคจ านวน 150 

รูปประโยค เทยีบเทา่ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 

ระดับ N4  

143203 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น    3(2–2-5) 

 Basic Japanese Writing 

 หลักการเขยีนภาษาญี่ปุน่ การเขยีนเรียงความ

ภาษาญี่ปุ่นที่ ถูกต้องตามรูปแบบ ในหัวข้อที่ เ ก่ียวกับ

ชีวิตประจ าวัน การใช้ศัพทแ์ละส านวนที่เหมาะสม 

143211 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3    3(2–2-5) 

 Japanese for Communication III 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น

ขัน้ต้น การใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในการสนทนาโต้ตอบใน

ชีวิตประจ าวันในหัวข้อท่ีหลากหลาย การอ่านบทความสั้น 

143212 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 4    3(2–2-5) 

 Japanese for Communication IV 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น

ขัน้ต้น การเลือกใช้ศัพทแ์ละส านวนที่ถูกต้องในการสนทนา

และการโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย 

ภาษาสุภาพ การอ่านบทความสั้น   

143301 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันกลาง 1           3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese l 

 ภาษาญี่ปุ่น ช้ันกลาง การอ่านและเขียน

บทความสั้น อักษรคันจิ 600 ตัว ค าศัพท์ 2,500 ค า และ

รูปประโยคจ านวน 250 รูปประโยค    

143302 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันกลาง 2           3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese ll 

 ภาษาญี่ปุ่น ช้ันกลาง อ่านท าความเข้าใจ

บทความ การสนทนาหัวขอ้ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน อักษร

คันจิ 700 ตัว ค าศัพท์ 4,000 ค า และรูปประโยค 300 รูป

ประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 

ระดับ N3 
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143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Linguistic 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาษาญี่ปุน่ ระบบเสียง 

สัทวิทยาภาษาญี่ปุ่น หน่วยค า วากยสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น 

และระบบความหมาย ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อใ ช้ใน

การศึกษาวิเคราะห์ภาษาญี่ปุน่ 

143322 อักษรญ่ีปุ่น                           3(3-0-6) 

                Japanese Characters and Letters 

 ตัวอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรคันจิ 

ตัวอักษรคานะ วิวัฒนาการของอักษรคันจ ิวิธีการอ่านคันจิ

แบบต่างๆ ส่วนประกอบอนุมูลของตัวคันจิ ล าดับเส้นและ

การนับเส้นตัวอักษรคันจิ ตารางคันจิที่ ใ ช้ในปัจจุบัน 

วิวัฒนาการของอักษรคานะ อักขรวิธีญี่ปุน่ 

143331  ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น3(3-0-6) 

 History and Culture of Japan 

 ประวัติศาสตร์ญี่ปุน่ ยุคสมัยที่มีความโดดเด่น

ทางวัฒนธรรม ยุคนารา เฮอัน คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ 

เมจิ โชวะ ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ แนวคิดของชาว

ญี่ปุ่น 

143341 วรรณกรรมญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Literature 

 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เฮอัน 

คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ วรรณกรรมญี่ปุ่นที่ขึ้น ช่ือ 

วรรณกรรมญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย 

143351  ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

                                                          3(2-2-5) 

 Japanese Language in Social and  

  Cultural Aspects 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคม

และวัฒนธรรม การใช้ภาษาญี่ปุ่นสุภาพ (เคโกะ) การ

ค านึงถึงมารยาทในระบบสังคมญี่ปุ่น การใช้เคโกะใน

วงการธุรกิจ 

 

 

 

143361  ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ           3(2-2-5)  

 Business Japanese 

 ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในทางธุรกิจ

ของญี่ปุ่ น  การใ ช้ศัพท์ทางธุ ร กิจด้ านต่างๆ การใ ช้

ภาษาญี่ปุน่ในการท างาน  

143371  การเปรียบเทียบภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาไทย

                                            3(2-2-5) 

 Japanese-Thai Contrastive Study    

 การค้นคว้ า วิ เคราะห์ และเป รียบเทียบ

ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย ในหัวข้อต่างๆ ระบบเสียง ค า 

ประโยค ความหมาย และการใช้ภาษา ของท้ังสองภาษา 

143381  ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1           3(2-2-5) 

  Japanese Skills I 

  อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

ส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน 

143382 ญ่ีปุ่นศึกษา             3(3-0-6) 

  Japanese Studies  

 ความ รู้พื้ น ฐ าน เ ก่ี ย ว กับประ เทศญี่ ปุ่ น 

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม  

143383 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2           3(2-2-5) 

  Japanese Skills II 

 โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ทักษะภาษาญี่ปุน่ทั้งสี่ด้าน การฝกึทักษะการ

ฟังและการพูด 

143384  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1          3(2-2-5) 

  Japanese Conversation I 

  ทั กษ ะ ก า รฟั ง แ ล ะ ก า รพู ด บทสนทนา

ภาษาญี่ปุน่ในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงและการโต้ตอบ

บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น 

143398 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
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วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย 

143401  ภาษาญ่ีปุ่นเชิงวิชาการ            3(2-2-5)  

 Academic Japanese 

 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเก่ียวกับหัวข้อเชิงวิชาการ 

การฟังจับใจความการน าเสนอผลงาน การจดบันทึก การ

เตรียมการ ทักษะการน าเสนอผลงาน การซักถาม ด้วย

ภาษาญี่ปุน่ 

143421  สัทศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่น           3(3-0-6) 

 Japanese Phonetic 

 เสียง และระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น เสียงสระ 

เสียงพยัญชนะ อวัยวะ การออกเสียง ค าเทียบคู่ หน่วย

เสียง หน่วยเสียงย่อย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสร้าง

พยางค์ การลงเสียงหนักเบา และท านองเสียง 

143452 ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน 3(2–2-5) 

 Japanese in Current Affairs 

 สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ข อ งญี่ ปุ่ น  สั ง คม 

เศรษฐกิจ การอ่านและการฟังสื่อภาษาญี่ปุ่น ข่าว สารคดี  

อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ ศัพท์เฉพาะทาง และทักษะการสืบหา

ขอ้มูลภาษาญี่ปุน่ 

143461  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว    3(2–2-5)  

 Japanese for Tourism 

 ศัพท์เฉพาะ ส านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว การ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นรูปสุภาพ งานบริการท่องเที่ยว ตลอดจน

แนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุน่ 

143462  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ 

  ภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5)  

 Teaching Japanese as a Foreign  

  Language  

 หลักการสอนภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การฝึกการ

สอนโดยวิธีตรง การวางแผนการสอน การสอน แบบฟัง-

พูด   

143471  การแปลภาษาญ่ีปุ่น           3(2-2-5) 

 Japanese Translation    

 หลักการแปล การฝึกแปลประโยคและ

บทความในหัวข้อต่างๆ การแปลล่ามในหัวข้อเก่ียวกับ

ชีวิตประจ าวัน จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจาก

ภาษาญี่ปุน่เป็นภาษาไทย 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3           3(2-2-5) 

 Japanese Skills III 

 โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ มีความ

ซับซ้อน ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน ทักษะการฟังและการ

พูด 

143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2         3(2-2-5) 

 Japanese Conversation II  

 ทักษะการฟั งและการพูดบทสนทนาใน

ชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตามสถานการณ์

ต่างๆ  

143497    การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับประเทศญี่ปุน่ วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือ

ภาษาญี่ปุน่ การน าเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปุน่ 

143498 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้

ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

143499 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับประเทศญี่ปุ่น  หรือ

ภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

144113   ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

              3(2-2-5) 

   Effective Communication Skills 

       ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ 

การพูด การเขยีน การฟัง และการอ่านประเภทต่าง ๆ การ

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน 
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การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการฟังและ

การอ่าน 

144114    การพูด            3(2-2-5) 

    Speaking 

     หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มี

ประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  รูปแบบการ

พูดประเภทต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นพิธีการและไมเ่ป็นพิธีการ   

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย           3(3-0-6) 

     Thai Linguistics 

 ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติ

การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออก

เสียงและขบวนการออกเสียง ลักษณะของเสียงและสัท

อักษร เสียง และระบบเสียงในภาษาไทย  หน่วยเสียงใน

ภาษาไทย พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของค าไทย ค าและ

หน่วยค าไทย การเรียงค าและประโยคภาษาไทย  

144130 วรรณคดีเอกของไทย           3(3-0-6) 

 Masterpieces of Thai Literature 

 เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การ

อ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพทาง

วรรณกรรม  

144140   ภาษากับวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

 Language and Culture 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน

แง่มุมต่าง ๆ ภาษาไทยกับความเช่ือ คา่นิยม โลกทัศน์ การ

ใช้ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาในปริบทของวัฒนธรรม 

144210   การเขียนเชิงวิชาการ           3(2-2-5) 

 Academic Writing 

 การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการ

เขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ การ

ผลิตงานเขยีนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า 

144211   การอ่านเชิงวิเคราะห์           3(2-2-5) 

          Critical  Reading 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการอ่านและการ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และสาระบันเทิง 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขยีน 

144221     ไวยากรณ์ไทย           3(3-0-6) 

           Grammar in Thai Language 

 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบ

ต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้าน

ไวยากรณ์ไทย 

144224 พัฒนาการภาษาไทย           3(3-0-6) 

 Development of Thai Language 

 แนวการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา และ

รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยกับบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เทคโนโลยี

สมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แนวโน้มของ

ภาษาไทยในอนาคต 

144230   วรรณกรรมปัจจุบัน           3(3-0-6) 

 Contemporary Literary Works 

 พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลังได้ รับ

อิทธิพลจากชาติตะวันตก เนื้อหา รูปแบบ  แนวคิด การ

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน 

144231   วรรณกรรมเด็กและเยาวชน      3(3-0-6) 

 Literary Works for Children and Adolescents 

    ประวัติ ประเภท รูปแบบการเขียน สารัตถะ 

และภาพสะทอ้นสังคมของวรรณกรรม การประเมินค่าและ

การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็กและเยาวชน    

144261   ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น 1           3(2-2-5) 

         Basic Korean I 

    ตัวอักษร ระบบเสียง ค าศัพท์พื้นฐาน วลี 

ประโยค การเติมหน่วยค า การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขยีนภาษาเกาหลีพื้นฐาน 

144262   ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น 2           3(2-2-5) 

         Basic Korean II 

    ค าศัพท์ การผันค า รูปแบบประโยคภาษา

เกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง 

การอธบิายสิ่งรอบตัว การแสดงความคิดเห็น 
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144310   การเขียนเอกสารส านักงาน      3(2-2-5) 

             Office Document Writing 

 ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา 

เค ร่ืองหมายวรรคตอนและหลักการเขียน เอกสาร

ส านักงานประเภทต่าง ๆ  การพัฒนาทักษะการเขียน

หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม 

144320  ภาษาศาสตร์สังคม           3(3-0-6) 

 Sociolinguistic 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ปัจจัย

ทางสังคมที่ท าใหเ้กิดการแปรภาษาและภาษาย่อย อิทธพิล

ของภาษาต่อสังคม การวิเคราะห์วิจัยภาษาในบริบททาง

สังคม 

144321   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  3(3-0-6) 

 Foreign Languages in the Thai Language  

 ตระกูลของภาษาโลก ภาษาในอาเซียน หลัก

และวิธียืมภาษา ลักษณะเสียง ค า ประโยคและส านวน

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแปลและเขียนทับศัพท์

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ  

144322   อักษรและอักขรวิธีล้านนา        3(3-0-6) 

        Lanna Alphabets and Orthography 

      ประเภทและลักษณะของตัวอักษรล้านนา 

การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ การฝึกอ่านเอกสารที่จารึก

ด้วยอักษรล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทย

มาตรฐาน 

144323 ภาษาไทยถิ่น           3(2-2-5) 

 Thai Dialects 

 ความหมาย ขอบเขต การกระจาย ลักษณะ

ของภาษาตระกูลไท ลักษณะและลักษณะเฉพาะของภาษา

ถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย ความหมายของค าศัพท์ในแต่ละ

ท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถ่ินต่าง ๆ ในประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

144330    วรรณกรรมวิจารณ์           3(2-2-5) 

 Literary Works Criticism 

       ประวัติความเป็นมา  ทฤษฎีการวิจารณ์

วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยร่วม

สมัยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

144335   พัฒนาการวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

               Development of Thai Literary Works 

       ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม พัฒนาการ

ของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  รูปแบบ 

เนื้อหา แนวคิด ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม และ

วัฒนธรรมที่มีอทิธิพลต่อผู้แต่ง สุนทรียภาพและคุณค่าของ

วรรณกรรม 

144339    คติชนวิทยา            3(2-2-5) 

 Folklore 

       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคติชนวิทยา การจ าแนก

ประเภทของข้อมูลคติชน ระเบียบวิธีศึกษา คติชนวิทยา 

แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์  การศึกษาค้นคว้าตาม

ระเบยีบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ  

144363   ภาษาเกาหลเีพื่อการส่ือสาร      3(2-2-5) 

         Korean for Communication 

    การผันกริยาตามกาลและโอกาส ชนิดและ

การสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ภาษา แบบบูรณาการ

โดยมีพื้นฐานจากโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ การใช้

ภาษาสุภาพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา

เกาหลี 

144364   เกาหลศึีกษา           3(3-0-6) 

         Korean Studies 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประเทศเกาหลีด้าน

ประชากร วัฒนธรรม ประเพณี มารยาท และจารีตต่าง ๆ 

ในสังคม วิถีชีวิต ศาสนา เศรษฐกจิ เหตุการณ์และสถานที่

ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ 
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144365   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 3(2-2-5) 

         Korean Listening and Speaking 

 ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า เ ก า ห ลี ใ น

สถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การ

ประชุม การสัมภาษณ ์การเจรจาต่อรอง การเดินทาง การ

สั่งสินค้าและบริการ 

144398  ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6)  

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย  

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

                                            3(2-2-5) 

 Teaching Thai as a Foreign Language 

 ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาแม่

ภาษาที่สอง และปัจจัยเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ภาษาแม่

ภาษาที่สอง ประเภทและลักษณะการแทรกแซงของภาษา 

ปัญหาและการฝึกแก้ไขการออกเสียงภาษาไทย เทคนิค

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

144411   การเขียนสารคดีและบันเทงิคดี  3(2-2-5) 

             Feature and Fiction Writing 

       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสารคดีและบันเทิงคดี 

หลักการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ และหลักการเขียน

บันเทิงคดีประเภทนวนิยาย เร่ืองสั้น และงานบันเทิงคดี

ประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสารคดี 

ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียน

บันเทิงคดี   

144430   วรรณศิลป์ไทย           3(2-2-5) 

 Art of Thai Literature 

 หลักและวิธกีารแต่งค าประพันธ์ การวิเคราะห์

ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ หลักการประเมินค่าค า

ประพันธ ์การอ่านค าประพันธป์ระเภทต่างๆ  

 

 

144432   วรรณกรรมกับสังคม           3(3-0-6) 

  Literary Works and Society 

 ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคมและการเมืองใน

วรรณกรรมไทย สังคมในวรรณกรรมคัดสรรจากกลุ่ม

ประเทศอาเซียน อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มีต่อ

กัน 

144433 วรรณกรรมท้องถ่ิน           3(3-0-6) 

 Regional Literary Works 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณกรรมท้องถ่ิน 

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และศิลปะการใช้ภาษา 

และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถ่ินประเภทต่าง ๆ 

การเปรียบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ิน 

144446    ภาษาเพื่องานส่ือสารมวลชนและ 

 บรรณาธิการส่ือสิ่งพิมพ์           3(2-2-5) 

 Language for Mass Communication  

 and Editorial Word of Printed Media 

  ความรู้เก่ียวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะ

ภาษาที่ใช้สื่อสารในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง  ๆ 

หลักการเขียนและพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมาย

และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบขา่ยของงานบรรณาธิการ 

บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการ

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  และการเตรียมตัวสู่อาชีพ

บรรณาธิการ  

144451 การฝึกงาน         6  หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน   

144452 สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

          การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 
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144453 การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

              Independent Study 

 การคน้คว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 

144466   การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 

              3(2-2-5) 

         Korean Reading and Writing 

 การอ่านข้อความสั้นชนิดต่างๆ หนังสือพิมพ์ 

โฆษณา ประกาศ ข้อความสั้นที่ใช้โครงสร้างประโยค

ซับซ้อน การเขียนย่อหน้าอย่างสั้น  การเช่ือมประโยค 

ค าศัพทท์ี่ใช้ในบริบทต่าง ๆ 

145101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 1           3(2-2-5) 

 Elementary French I 

 ภาษาฝร่ังเศสระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ วัฒนธรรมฝร่ังเศส การออกเสียง

ภาษาฝร่ังเศส และไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น   

145102  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น 2           3(2-2-5) 

  Elementary French II 

  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ วัฒนธรรมฝร่ังเศส ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศส โครงสร้างประโยค  

145103  ภาษาฝร่ังเศส 1           3(2-2-5) 

  French I 

  ภ า ษ า ฝ ร่ั ง เ ศ ส เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

145104  ภาษาฝร่ังเศส 2           3(2-2-5) 

  French II 

  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ไวยากรณ์ฝร่ังเศสโดยเน้นโครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อน ระดับภาษาฝร่ังเศสที่แตกต่างกัน  

145111  การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1   3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking I 

  การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน การฟังภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนาและ

ขา่ว การพูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตร์ฝร่ังเศสและการ

ฝกึออกเสียง สัทอักษร IPA 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking II 

  การฟังภาษาฝร่ังเศสจากข่าว บทสนทนาใน

บริบทต่างๆ ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ การจับใจความ การ

เล่าเร่ือง และการแสดงความคิดเห็น 

145121 การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1

              3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

  การอ่านขา่ว บทความขนาดสั้น เร่ืองสั้น การ

อ่านเพื่อความเข้าใจ การเขยีนเรียงความขนาดสั้นในหัวข้อ

ที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน 

145122  การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2

              3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

 การอ่านบทความภาษาฝร่ังเศสที่มีเนื้อหาเชิง

วิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห์บทอ่าน การอ่านเพื่อมุ่ง

ประสิทธิผล การเขียนเรียงความขนาดสั้นที่มีเนื้อหาเชิง

วิชาการ 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3           3(2-2-5) 

 French III 

 โครงสร้างภาษาฝร่ังเศสที่ซับซ้อน รูปประโยค 

ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างประโยค การวิเคราะห์

โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษา  การจดบันทึกขอ้ความ 

และการน าเสนอ  
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145211 การสนทนาและการอภิปราย    3(2-2-5) 

 Conversation and Discussion   

 หลักการสนทนาและอภิปรายอย่างเป็นแบบ

แผน การสนทนา โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และอภิปราย

ในประเด็นต่างๆ 

145222 การอ่านงานเขียนทั่วไป           3(3-0-6) 

 General Text Reading  

 กลวิ ธี ก า รอ่ า น เพื่ อ จั บ ใ จคว ามส า คัญ 

โครงสร้างของตัวบทที่มีลักษณะเฉพาะและกลวิธีการ

น าเสนอ การอ่านบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน การอ่าน

ขา่ว การอ่านเอกสารต่างๆ การอ่านเอกสารทางวิชาการ 

145231 วรรณคดีฝร่ังเศสเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

 Introduction to French Literature 

 ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส ศึกษานักเขียนคน

ส าคัญ บทประพันธ์ลักษณะต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อย

กรองที่มีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน 

145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศส           3(3-0-6) 

 French Linguistics 

 ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 

องค์ประกอบ หน้าที่  แนวทางการวิ เคราะห์ภาษา 

ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์อื่นๆ ระบบเสียงใน

ภาษาฝร่ังเศส ระบบหน่วยค า ความหมายและโครงสร้าง

ประโยค การเขียนและการอ่านสัทอักษร การออกเสียง 

การเช่ือมค า และการลงน้ าหนักเสียงในระดับประโยค 

145251 อารยธรรมฝร่ังเศส             3(3-0-6) 

 French Civilization  

 อารยธรรมฝร่ังเศส ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งประเทศ

จนถงึการปกครองในระบอบสาธารณรัฐที่ 5 

145321 การเขียนเรียงความภาษาฝร่ังเศส  3(2-2-5) 

 French Composition Writing 

 หลักการเขียนเรียงความ ตัวอย่างการเขียน

เรียงความหัวข้อต่างๆ การเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ 

ทัง้ที่มีเนือ้หาทั่วไปและมเีนือ้หาเชิงวิชาการ 

 

 

145331 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่  

  17-18            3(3-0-6) 

 17th- 18th Century French Literature 

  วรรณกรรมฝร่ังเศสในศตวรรษที่  17-18 

รู ปแบบ  แนวความคิ ด  แล ะกลวิ ธี ก า รป ร ะพั น ธ์  

ความสัมพันธ์ระหว่างงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะ

ของสมัย 

145332 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่  

  19            3(3-0-6) 

  19th Century French Literature 

  วรรณกรรมฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 19 รูปแบบ 

แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของ

งานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของสมัย 

145333 วรรณกรรมฝร่ังเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่  

  20 จนถึงปัจจุบัน           3(3-0-6) 

  20th Century and Contemporary  

  French Literature 

  วรรณกรรมฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 20 จนถึง

ปัจจุบัน รูปแบบ แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ์ 

ความสัมพันธ์ของงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของ

สมัย 

145341  การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 

  ภาษาต่างประเทศ 1           3(2-2-5) 

  Teaching French as a Foreign  

  Language I 

  ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอน วิธีการใช้สื่อ

การสอน แบบเรียน การสร้างแบบฝึกหัด การเขียน

แผนการสอน การวัดและประเมินผล   

145342  การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็น 

  ภาษาต่างประเทศ 2           3(2-2-5) 

  Teaching French as a Foreign  

  Language II 

  เทคนิควิธีการสอน วิเคราะห์แบบเรียน การ

สร้างแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ การสร้างแบบประเมินผล

ของแบบฝึกหัด การสังเกตการสอนภาษาฝร่ังเศสในช้ัน

เรียน การสอนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ 
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145351  ฝร่ังเศสปัจจุบัน           3(3-0-6) 

  France Today 

  ลั กษณะสั ง คม  เ ศ รษฐ กิ จ  ก า ร เ มื อ ง 

ศิลปวัฒนธรรมฝร่ังเศส วิถีชีวิตและความก้าวหน้าทาง

วิทยาการด้านต่างๆ ของประเทศฝร่ังเศสในยุคปัจจุบัน 

145352  ส่ิงพิมพ์และส่ือฝร่ังเศส           3(2-2-5)  

  French Press and Media 

  การใช้ภาษาและกลวิธใีนการน าเสนอขา่วสาร

ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ฝร่ังเศส การ

วิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันที่

เก่ียวขอ้งกับประเทศฝร่ังเศสจากสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ 

145353 ภาพยนตร์และเพลงฝร่ังเศส      3(2-2-5) 

  French Cinema and Songs 

  ภาพยนตร์และเพลงฝร่ังเศสในแต่ละสมัย 

การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นหลังจากชมและ

ฟังตัวอย่าง  

145361  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการ 

  โรงแรม 1            3(2-2-5) 

  French for Tourism and Hotel I 

  ภาษาฝร่ังเศสที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศไทยและ

ประเทศในอาเซียน การสนทนาที่ เ ก่ียวข้องกับการ

ทอ่งเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ  

145362  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 1

              3(2-2-5) 

  French for Health Services I 

  ภาษาฝร่ังเศสที่ เ ก่ียวข้องกับการบริการ

สุขภาพ ค าศัพท์ การสนทนาในบริบทที่เก่ียวข้องกับการ

บริการสุขภาพ การอ่านเอกสารทางการแพทย์ ฉลากยา 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ 

145363 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจและเลขานุการ

              3(2-2-5) 

  French for Business and Secretarial Science 

  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ

และเลขานุการ การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ ศัพท์

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การนัด

หม า ย แล ะ ย ก เ ลิ ก นั ด หม า ย  ก า ร เ ขี ย น จดหมา ย

อิเล็กทรอนิกส์และจดหมายธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบัติในการ

ท างานร่วมกับชาวฝร่ังเศส 

145364  ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยี 1            3(2-2-5) 

  French in Science and Technology I 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย

เน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศัพท์ที่

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคมนาคม

ขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

145365 ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสต ร์และ 

  เทคโนโลยี 2           3(2-2-5) 

  French in Science and Technology II 

  ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การอ่านบทความที่ มี เนื้อหาเก่ียวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฟังข่าว การเล่าเร่ือง และ

การเขยีนรายงานสั้นๆ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

145366 ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมายและการ 

  ระหว่างประเทศ 1           3(2-2-5) 

  French in Law and International  

  Affairs I 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน

บริบทด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ ศัพท์ที่

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับกฎหมายและการระหว่ า งปร ะ เ ทศ 

ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างทางภาษา  

145367  ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมายและการ 

  ระหว่างประเทศ 2           3(2-2-5) 

  French in Law and International Affairs II 

  ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้านกฎหมายและ

การระหว่างประเทศ การอ่านบทความทางวิชาการที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ การ

เขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เก่ียวข้อง ลักษณะเฉพาะของ

โครงสร้างทางภาษา  
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145368 ภาษาฝร่ังเศสเพื่ออุ ตสาหกรรมการ 

  ท่องเที่ยวและการบริการ 1       3(2-2-5) 

  French for Tourism and Hospitality Industry I 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย

เน้นเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

ศัพท์เฉพาะที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

บริการ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประเทศไทยและประเทศใน

อาเซียน 

145369 ภาษาฝร่ังเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ 

  ท่องเที่ยวและการบริการ 2       3(2-2-5) 

 French for Tourism and Hospitality  

  Industry II 

 ภาษาฝ ร่ัง เศสที่ ใ ช้ ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการบริการ วิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ 

145371 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 1   3(2-2-5) 

 French -Thai Translation I 

 ประวัติและทฤษฎีการแปล ทฤษฎีการแปล

แบบยึดความหมาย การใช้พจนานุกรมและการค้นคว้า

ข้อมูล การแปลข้อความและบทความในด้านต่างๆ จาก

ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย ปัญหาที่พบในการแปลและ

วิธีการแก้ไขปัญหา 

145398 ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5) 

 Reseasch Methodology 

 ความหมายความส าคัญ ประเภทการวิจัย

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ นักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย 

145416 การเขียนรายงานภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 

 French Report Writing 

 หลักการและวิธกีารเขยีนรายงาน การคน้คว้า 

รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล เรียบเรียงความคิดเห็น และเขยีน

รายงานเป็นภาษาฝร่ังเศสที่มีประสิทธภิาพ 

145461  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการ 

  โรงแรม 2            3(2-2-5) 

  French for Tourism and Hotel II 

  ภาษาฝร่ังเศสระดับสูงที่ใช้ในงานด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม วิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญทั้งใน

ประเทศไทย ประเทศในอาเ ซียนและประเทศอื่ นๆ 

การศึกษานอกสถานที่ 

145462  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 2

              3(2-2-5) 

  French for Health Services II 

  ภาษาฝร่ังเศสที่ ใ ช้ในงานด้านการบริการ

สุขภาพ การสนทนาในหัวข้อเก่ียวกับสุขภาพ การอ่าน

ข้อเขียนเชิงวิชาการที่มีเนื้อหาเก่ียวกับสุขภาพ การเขียน

รายงานสั้นๆ ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้ง  

145471 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 2   3(2-2-5) 

 French – Thai Translation 

 การแปลบทความ บทความเฉพาะด้าน เร่ือง

สั้น วรรณกรรมจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย และจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาฝร่ังเศส ปัญหาและวิธกีารแก้ไขปัญหา

ที่พบในการแปล การวิเคราะห์บทแปล ตัวอย่างบทแปลที่มี

คุณภาพ  

145481 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

145482 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษาฝร่ังเศส 

145483 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาฝร่ังเศส ในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

146111  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง 

  ปฏิบัติ             3(2-2-5) 

 Practical Reading and Writing 

 หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขยีน ปัญหาในการ

อ่านและการเขียน ระดับ ค า วลี อนุประโยค ประโยค

ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค การเขียน

ตามหลักการเก่ียวกับการเขยีนเบื้องต้น 

146112  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง 

  วิวัฒน์             3(2-2-5) 

 Progressive Reading and Writing  

  การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์ 

การเขียนในระดับประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิงแสดง

ความคิดเห็น ความเรียงเชิงพรรณนา ความเรียงเชิง

อภิปราย ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมิน

ค่า 

146131  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

  English for Communication 

 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ 

พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค การ

ท าความเข้าใจบทสนทนา การฟัง เพื่อจับค าส าคัญ 

รายละเอียด และใจความส าคัญ และพูดโต้ตอบบทสนทนา

อย่างเหมาะสม 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

              3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเก่ียวข้องกับศาสตร์

ที่นิสิตก าลังศึกษาใหมี้ความสอดคล้องกับค าศัพท์ 

146211  การอ่านและการเขียนข้ันสูง      3(2-2-5) 

 Advance Reading and Writing 

 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ การอ่านบทความทาง

วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน้ตย่อ 

การเขยีนบทความ การเขยีนรายงานการวิจัย   

146231  ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย  3(2-2-5) 

 English for Discussion 

 การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย 

การให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดเห็น การใช้ค าศัพท์และ

โครงสร้างท่ีถูกต้องเหมาะสม 

146232  การพูดและการน าเสนอในที่สาธารณะ

              3(2-2-5) 

 Public Speaking and Presentation 

 ความส าคัญ  ประ เภทของการพู ด ในที่

สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการน าเสนอ การ

เรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ

พูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ผูฟ้ัง 

146241  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองต้น 

              3(3-0-6) 

 Introduction to British and American  

  Literature   

   ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีทั้ง ร้อย

แก้วและร้อยกรอง ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการ

ประพันธ ์การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงาน

เขียน คุณค่าของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันประเภท

ต่างๆ ท้ังบทประพันธป์ระเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

146261  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

     Introduction to Linguistics 

      ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาษา การก าเนิด

ภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบค า 

ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของ

ภาษา ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ 

146262  สัทศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

 Introduction to Phonetics 

  กระบวนการของอวัยวะที่ใช้ผลิตเสียงพูด 

ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่ายถอด
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เสียงด้วยสัทอักษรสากล รวมถึงระบบสัทลักษณ์ร่วม 

ท านองเสียง การเน้นเสียงในระดับค า วลี และประโยค   

146263  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

              3(3-0-6) 

 Introduction to English Syntax 

  โครงสร้างชนิดของค าแต่ละชนิด โครงสร้าง

วลี โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน 

การวิเคราะห์ประโยคด้วยกฎโครงสร้างวลี และแผนภูมิ

ต้นไม้ และทฤษฎีวากยสัมพันธ์ 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1

              3(2-2-5) 

   English for Business Communication I 

 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร 

การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียน

ประวัติย่อส่วนบุคคล การสัมภาษณ์งาน 

146272  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศ 

  ศาสตร์             3(2-2-5) 

  Reading and Writing for  

  Communication Arts  

 ทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบ

พื้นฐานในการเขียนข่าว บทโฆษณา บทความด้านนิเทศ

ศาสตร์ การอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ และสรุป

ความข่าว บทความ การเขยีนเอกสารขา่วในหัวข้อต่างๆ  

146273  ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์

              3(2-2-5) 

  English for Communication Arts  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ในเนื้อหาและบริบทที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาชีพและ

ประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง การ

สร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

146321  หลักการแปล 1            3(3-0-6) 

 Principle of Translation I 

  หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทาง

โครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับและ

ภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ

จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข้อความ

สั้นๆ การใช้พจนานุกรม  

146322  หลักการแปล 2            3(3-0-6) 

  Principle of Translation II 

 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับข้อความที่ยากและ

ยาวขึ้น แปลหนังสือพิมพ์ บทความ รายงาน วรรณกรรม

ร้อยแก้ว 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 

  English Literature and Society 

 คุณค่าของวรรณคดีที่เขียนในภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธร์ะหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา ต านาน 

ความเช่ือท่ีมีอทิธิพลต่อวรรณคดีในยุคต่างๆ  

146342  การอ่านเร่ืองส้ัน            3(3-0-6) 

 Reading Short Stories 

 โครงเร่ือง ลักษณะส าคัญ มุมมองในการเล่า

เร่ือง ลักษณะตัวละคร แก่นเร่ือง คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทเร่ืองสั้นของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน 

แนวความคดิส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขยีน 

146343  การอ่านร้อยกรองเพื่อความซาบซึ้ง  

              3(3-0-6) 

 Poetry Appreciation 

 กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก

จนถึงศตวรรษที่ยี่สิบ ประเภท ลักษณะส าคัญ โครงสร้าง

ของบทประพันธ์ การใช้ค าอุปมาอุปมัย การใช้ภาษา

ภาพพจน์ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ค าเสียดสี 

น้ าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเร่ือง คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน อิทธิพล

ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอ้นในบทประพันธ์ 
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146344  นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน    3(2-2-5) 

  British and American Novels  

  องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศิลปะการ

ประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ

การเล่าเร่ือง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทนวนิยายของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายอังกฤษและอเมริกันและ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค 

146361  สรวิทยาเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introduction to Phonology  

  หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย ระบบเสียง

พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง การแปร

หน่วยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการ

ปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียงตามหลักสรวิทยา 

146362  ระบบค าภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 

  Introduction to English Morphology 

  หน่วยค า ชนิดและประเภทของหน่วยค า ราก

ค า การเติมวิภัติปัจจัย การวิเคราะห์โครงสร้างค า การ

สร้างค าใหม่และประเภทของการสร้างค าใหม่ รูปแบบของ

ค าประสมในภาษาอังกฤษ   

146363  อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

              3(3-0-6) 

  Introduction to English Semantics  

  ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี ต่ า ง ๆ 

องค์ประกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย 

ความหมายในระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลง

ความหมายในระดับต่างๆของภาษา 

146371  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2 

              3(2-2-5) 

 English for Business Communication II 

 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน

เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา

ท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

เพื่อเขา้ท างานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน 

 

 

146372  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  

              3(2-2-5) 

 English for Tourism 1 

  ค าศัพท์ส าคัญทางวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว 

การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและการให้บริการใน

ธุรกิจท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่

เก่ียวขอ้งกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 

146373  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม    3(2-2-5) 

 English for Hotel Business 

  ค าศัพท์พื้นฐานส าหรับแผนกต่างๆในโรงแรม 

ความรู้ด้านเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรม ทักษะการ

ฟังและพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายในโรงแรม ทักษะ

การอ่านและเขยีนเอกสารทั่วไปในโรงแรม  

146398 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6)  

 Research Methodology 

  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย  

146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน    3(2-2-5) 

 British and American Drama  

 องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศิลปะการ

ประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ

การเล่าเร่ือง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์

ประเภทบทละครของนักเขียนชาวอังกฤษและอเมริกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครอังกฤษและอเมริกันและ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค 

146442  บทละครเช็คสเปียร์            3(3-0-6) 

  Shakespeare Drama   

 ชี วิ ตและงานของ เ ช็ คส เปี ย ร์  ประ เภท 

องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ คุณค่าของบทละครประเภท

ต่างๆ ของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครของ

เช็คสเปียร์กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคเรอเนส

ซองค ์
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146443 งานประพันธ์เอกของโลก         3(3-0-6) 

 Masterpieces of World Literature  

  วรรณกรรมช้ิน เอกของ โลกที่ เขียน เป็ น

ภาษาอังกฤษ โครงเร่ือง ลักษณะส าคัญ ลักษณะตัวละคร 

แก่นเร่ือง แนวความคิดที่ส าคัญของเร่ือง คุณค่าของ

วรรณกรรมช้ินเอกของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งร้อยแก้ว

และร้อยกรองที่มีต่อสังคม  

146461  วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น

              3(3-0-6) 

 Introduction to English Pragmatics  

 ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย

และการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์ ความหมาย

บ่งช้ีเป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ

วิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา  

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 

              3(3-0-6) 

 Linguistics and Its Application  

 ความส าคัญและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

เบื้องต้น ระบบค า เสียงและระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ 

ร ะบบความหมาย  กา รวิ เ ค ร า ะห์ ภ าษาตามแน ว

ภาษาศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงกับศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการ

เรียนการสอนภาษาท่ี 1 และ ภาษาต่างประเทศ การแปล  

146463  ภาษากับการส่ือสาร           3(3-0-6) 

            Language and Communication  

           แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช้ค า 

ข้อความ ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้าน

ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและปัญหาการสื่อสาร

ที่เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเช่ือทัศนคติ  

146471  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  

              3(2-2-5) 

 English for Tourism II 

 ค าศัพท์และส านวนที่ซับซ้อนในการบริการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม การเขียนเอกสารส าคัญที่ใช้ใน

โรงแรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวและโรงแรม การน าเสนอและการ

อธบิายความเป็นมาและความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในประเทศในสถานที่จริง  

146472  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3(2-2-5) 

 English for Services  

  การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร แผนกอาหารเคร่ืองดื่มของ

โรงแรม งานบริการและการต้อนรับบนเคร่ืองบิน  

146473 การจดบันทกึและการสรุปความเพื่อการ 

  อาชีพ             3(2-2-5) 

 Note-taking and Summarizing for  

  Career 

 ก า ร บั น ทึ ก อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น

สถานการณ์ต่าง ๆ การประชุม การบรรยาย การย่อความ

จากบทความ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  

146481  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับภาษาอังกฤษในสถาน 

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

146482  สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับภาษาอังกฤษในฐานะ 

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

146483  การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 
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147110     รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น            3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science  

 ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขา

ของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ 

การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา 

และอุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐาน การค้นคว้าและ

วิธีการหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

147121     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น    

                             3(2-2-5) 

 Introduction to Sociology and  

  Anthropology 

 พื้นฐานความคิดที่ เก่ียวข้องกับมนุษย์และ

สังคมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางกายภาพของมนุษย์ 

รูปแบบทางสังคมของมนุษย์ รูปแบบความสัมพันธ์ของ

มนุษย์ตามแนวทางศึกษาหลักต่างๆ คือ แนวโครงสร้าง

นิยม ปฏิสัมพันธเ์ชิงสัญลักษณ์  

147130    การเมอืงการปกครองไทย        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง

การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ

ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่ใน

สังคมไทย การเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์แบบ

อุปถัมภ์ การแบง่ชนชนช้ันทางสังคมแบบไพร่-เจา้นาย  

147200     ปรัชญาการเมอืง           3(3-0-6)  

 Political Philosophy  

 วิธีการในการเรียนปรัชญาการเมือง ปรัชญา

ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ  คอื เพลโต 

อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี 

ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของค าส าคัญ

ทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อ านาจ การเมือง 

ความชอบธรรม เสรีภาพ 

147220     กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

  ปกครอง            3(3-0-6) 

 Constitutional and Administrative Laws 

 ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมือง

โดย เน้ นที่ ประ เทศ ไทย  เนื้ อหาของ รัฐธรรมนูญที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ที่มาของกฎหมายปกครอง ขอ้กฎหมายส าคัญท่ีมีประโยชน์

ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 

147240    นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

                                            3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning   

 ความหมาย  ทฤษ ฏี  แน วคิ ด  ลั กษณะ 

สาระส าคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธี ใน

การก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัย

แวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และ

ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผน

นโยบาย และการบริหารโครงการเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา

การเมือง เศรษฐกจิ และสังคมอย่างเป็นระบบ 

147250     รัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น     3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration 

 ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทาง

การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง 

และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการ

บริหาร 

147270     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น    

                             3(3-0-6)  

 Introduction to International Relations 

 ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ประเด็น

ปัญหาต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงใน

เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความม่ันคงระหว่าง

ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ

มนุษยชน การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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147271   การเมอืงระหว่างประเทศร่วมสมัย 

                                    3(3-0-6) 

 Contemporary International Politics 

 เหตุการณ์ส าคัญๆ ในโลกที่มีผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในวงการเมืองระหว่างประเทศ 

ตั้งแต่สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถงึสมัยปัจจุบัน สงคราม

เย็น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ความขัดแย้ง

ระหว่างจีนกับโซเวียต ปัญหาการลดก าลังอาวุธ การผ่อน

คลายความตึงเครียด ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การ

สิน้สุดสงครามเย็น  

147300 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม 

                             3(3-0-6) 

 Ethics and Social Justice  

 คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน

ฐานะองค์ความรู้และคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์พึง มี 

ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิ

มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และ

อ านาจ แนวคิดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

147301 ประวัตคิวามคิดทางการเมอืง    3(3-0-6) 

 History of Political Thoughts   

 ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนัก

คดิคนส าคัญท้ังตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึง

ปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติล้ เซนต์ออกัสติน นิโคโล มักเคยี

เวลี ญอง โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรดีริก นิช

เ ช่ คาร์ล มาร์กซ์ วลาดิ เ มีย เลนิน ลีออน ทรอสกี 

พระพุทธเจ้า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิทธิพล

ของนักคิดเหล่านี้ต่อความคิดทางการเมืองโดยรวมของ

โลก 

147302 ความรุนแรงและสันติวิธี           3(2-2-5) 

 Violence and Nonviolence   

 ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ และ

ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการน าเสนอ

วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็น

หลัก ต าราวิชาการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง 

ชีวประวัติบุคคลที่ใช้ความไม่รุนแรงเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองใช้ความไม่

รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีท่ีสนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง 

แนวความคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการใช้ความไม่

รุนแรง 

147303 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์ 

                             3(3-0-6) 

 Marxism and Post-Marxism   

 แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์ 

ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์ การ

วิ เคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิด

เก่ียวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน การสะสม

ทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของ

แรงงาน การต่อสู้ทางชนช้ัน บทบาทของรัฐและอุดมการณ์

ทุนนิยม อิทธพิลของความคดิแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุ

นิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมช่ี 

อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และส านักวิพากษ์  

147310  ระเบียบวิธีวิจัย                 3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่

เช่ือถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การก าหนดค าถาม

ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้างเคร่ืองมือ 

การเก็บข้อมูล การเขยีนรายงานการวิจัย  

147311  การเมอืงการปกครองเปรียบเทยีบ   

                             3(3-0-6) 

 Comparative Politics and Government 

 พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทยีบ 

วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่ เลือก 

ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย 

คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง 

การน าเอาความรู้ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบ

การเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ  
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147312    พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ และ 

  การเลือกต้ัง            3(3-0-6) 

 Political Party Interest Group and  

  Election  

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ 

พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการ

เลือกตั้ง ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ พรรค

การเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทางการเมือง

และสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย 

147320 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย        3(2-2-5) 

 Human Rights in Thai Society  

 ความหมาย แนวคิด ก าเนิด และวิวัฒนาการ

ของสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป ก าเนิดสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย ปัญหาสิทธมินุษยชนในไทย ความสัมพันธข์อง

สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายไทยและรัฐ การพิทักษ์สิทธิ

มนุษยชนในไทย 

147321 การเมอืงกับชีวิต           3(2-2-5) 

 Politics and Life    

 ความหมายของค าว่าการเมืองทั้งในมุมกว้าง

และมุมแคบ ความเก่ียวข้องระหว่างเร่ืองการเมืองกับการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนัก

รู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจกบุคคลที่มีต่อทศิทางการเมือง

ในประเทศของตน 

147322 การเมอืงเร่ืองกลุ่มชาติพันธ์      3(3-0-6) 

 Good Governance and Politics  

  Economy and Society   

 ที่มา แนวคิด องค์ประกอบ และลักษณะของ

ธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของ

ภาคพลเมือง ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ บทบาท

ของธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม 

 

 

 

 

147323 ศาสนากับการเมอืง                 3(3-0-6) 

 Thai Political Development and  

  Constitutions  

 แนวคิดทางการเมือง รูปแบบการปกครอง 

ลักษณะการใช้อ านาจ กระบวนการพัฒนาการเมือง 

แนวคิดวิวัฒนาการ ความส าคัญ และความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย     

147330 การปกครองท้องถ่ิน           3(3-0-6) 

 Local Government  

 ความหมาย แนวคิด วัต ถุประสงค์  และ

ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน วิวัฒนาการ รูปแบบ

การปกครองท้องถ่ิน การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ

ปกครองท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ

ปกครองท้องถ่ินต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม

ของการพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ินไทย  

147331  ก า ร เ มื อ ง ก า รปก ค รอ ง ขอ ง เ อ เ ชี ย 

  ตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6) 

 Politics and Government of Southeast  

  Asian States 

 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ

ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การได้รับ

อิทธพิลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น การตก

อยู่ในการครอบง าของมหาอ านาจตะวันตก สภาพในยุค

หลังอาณานิคม การเป็นหนึ่งในภูมิภาคส าคัญในยุค

โลกาภิวัฒน์ 

147332 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้อง            3(3-0-6) 

 Local Government and Related Law  

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

ระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน พระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมาย

ปกครองที่เก่ียวขอ้ง  กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  
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147340 การก าหนดและการน านโยบายไปปฏิบัติ 

                             3(2-2-5) 

 Public Policy Formulation and  

  Implementation   

 ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการใน

การก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่

มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบาย

ไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ

ในภาครัฐและเอกชน 

147341 การบริหารโครงการ            3(2-2-5) 

 Project Management   

 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 

วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ใน

การบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่

การเตรียมโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนิน

โครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผล

ของโครงการ 

147350     องค์การและการจัดการสาธารณะ   

                                   3(3-0-6) 

 Public Organization and Management 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองค์การ ตั้งแต่

โครงสร้าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการสาธารณะ 

147351 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทยีบและการ 

  บริหารการพัฒนา            3(2-2-5) 

 Comparative Public Administration and  

  Development Administration     

 ความหมายและวิวัฒนาการของการบริหาร

เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา ความแตกต่าง

ระหว่างการบริหารเปรียบเทยีบและการบริหารการพัฒนา 

ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะส าคัญ และปัญหาของระบบการ

บริหารรัฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ กับประเทศไทยในเชิง

เป รียบ เที ยบ  ความหมาย  ทฤษฎี  หลั กการ  และ

องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม

ทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม องค์การต่างๆ ที่มี

บทบาทส าคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ 

147352 พฤติกรรมองค์การสาธารณะ    3(3-0-6) 

 Public Organization Behavior  

 ความหมาย  ลั กษณะส า คัญ  ขอบ เขต 

แนวความคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวกับพฤติกรรมองค์การ

สาธารณะทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ แรงจูงใจ 

การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง ภาวะผู้น า อ านาจและ

การเมืองในองค์การ วงจรชีวิตองคก์าร วัฒนธรรมองค์การ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ พฤติกรรมองค์การ

สาธารณะที่พึงประสงค์ 

147353 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

                                            3(3-0-6) 

 Human Resource Management in  

  Public Sector 

 ความหมาย  วิ วัฒนาการ  แนวคิดกา ร

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ 

147354 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ 

  พัฒนาภาครัฐ            3(2-2-5) 

 Management Information System for  

  Public Sector Development   

 ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบ

สารสนเทศต่อการบริหารงานภาครัฐ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

สร้างระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ 

เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและ

ปรับปรุงสารสนเทศ การจัดการความรู้และองค์การและ

การเรียนรู้ จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

147355 การตลาดภาครัฐ            3(2-2-5) 

 Public Marketing  

 แนวคิด หลักการพืน้ฐานทางการตลาด ความ

แตกต่างระหว่ างการตลาดภาค รัฐและการตลาด

ภาคเอกชน เคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช้ในการบริหาร

ภาครัฐ การบริหารจัดการกระบวนการทางการตลาด

ภาครัฐ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางการตลาดในองค์การ
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ภาครัฐและสังคม การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม

ทางการตลาดภาครัฐ 

147356 การบริหารการคลังและกระบวนการ 

  งบประมาณ            3(3-0-6) 

 Public Finance Administration and  

  Budgetary Process  

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน

คลัง และกระบวนการงบประมาณ ความสัมพันธ์ของ

หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อ ง กับการบ ริหารการคลั งและ

งบประมาณ การวิเคราะห์แผนและโครงการในการจัดท า

งบประมาณเพื่อการพัฒนา 

147357 จริยธรรมทางการบริหารภาครัฐ3(3-0-6) 

 Ethics in Public Administration  

 แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่ เก่ียวกับ

คา่นิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเช่ือ ปรัชญา และ

คุณค่าที่พึงประสงค์ทางการบริหารภาครัฐในระดับสากล

และการบริหารรัฐกิจไทย การกระท าผิดทางจริยธรรมใน

การบริหารงานภาครัฐ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

147358 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา 

  ท้องถ่ิน             3(2-2-5) 

 Strategic Planning for Local  

  Development   

 แนวคิ ด  ทฤษ ฎี  แล ะการ ใ ช้ วิ ธี คิ ด เ ชิ ง

ยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนระดับท้องถ่ิน การก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาในอนาคต วิธีการวิเคราะห์สภาพการณ์และ

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท้องถ่ิน การก าหนดและ

จัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ แผนปฏิบัติการส าหรับประเด็น

ส าคัญล าดับต้น การน าภารกิจเชิงปฏิบัติการไปด าเนินการ 

การติดตามก ากับดูแลและการประเมินผล 

147370     ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

                             3(3-0-6)  

 Theories of International Relation  

 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก าเนิด พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัย

ปัจจุบัน ทฤษฎีที่เก่ียวกับประเด็นส าคัญในการเมืองโลก 

คอื โลกาภิวัฒน์ โลกาภิบาล ความม่ันคง สิทธมินุษยชน  

147371    เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ  

                             3(3-0-6) 

 International Political Economy    

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวทางการศึกษาและ

ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาใน

ระดับโลกและระดับภูมิภาค สถาบันทางเศรษฐกิจ ตัว

แสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐในเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง

ประเทศ   

147372 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

  ประเทศ             3(3-0-6) 

 History of International Relations   

 การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่าง

ประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบ

ระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ

จากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม 

ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอ านาจและ

ผลกระทบต่อการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่าง

ประเทศ 

147373 กฎหมายระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 

 International Law  

 ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่ มาของ

กฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล  สิทธิ

และหน้าท่ีของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทาง

กฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่าง

ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ

รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ

ขอ้พิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ

อาชญากรรมสงคราม การก่อการร้ายและตัวประกัน 

อาชญากรรมขา้มชาติ 

147374 ภูมิรัฐศาสตร์            3(3-0-6) 

 Geopolitics    

 ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องการเมือง

ระหว่างประเทศในปัจจุบัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
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รัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จ านวนประชากรและทรัพยากร 

การจ าแนกประเทศออกเป็นประเทศมหาอ านาจ ประเทศ

มหาอ านาจระดับกลาง และประเทศอ านาจน้อย มูลเหตุ

แห่งเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมือง และความ

อ่อนแอทางการเมือง 

147380 นโยบายต่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 

 Thai Foreign Policy  

 นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ใน

ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนดนโยบาย  ผล

ของนโยบาย  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่

ละนโยบายของไทย 

147381 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและ 

  กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 

              3(3-0-6) 

 Analysis of Foreign Policy and Process  

  of Foreign Policy Making  

 แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะนโยบาย

ต่างประเทศ แนวคิดพื้ นฐานของการก าหนดและ

กระบวนการการท านโยบายต่างประเทศ  ปัจจัยที่ส่งผลท า

ให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่งๆ ขึ้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเร่ืองเดียวกัน กรณีศึกษา

จากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน 

147382 นโยบายต่างประเทศของประเทศ 

  มหาอ านาจ            3(2-2-5) 

 Foreign Policy of Major Powers   

 กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศ

มหาอ านาจ  ลักษณะร่วมและแตกต่างกันของนโยบาย

ต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย

ต่างประเทศมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  

สาธารณรัฐประชาชนจนี รัสเซีย  ที่มีต่อการเมืองโลก  

 

 

 

 

 

147383 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศ 

  ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและ 

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(2-2-5) 

 Affairs and Foreign Policy  of East and  

  Southeast Asia  

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธพิลต่อนโยบายต่างประเทศของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออก

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศต่างๆ การสร้าง

ประชาคมทางเศรษฐกิจทั้งภายในภูมิภาคและกับประเทศ

อื่นนอกภูมิภาค ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันและ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

147384 นโยบายต่างประเทศของประเทศ 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน          3(2-2-5) 

 Foreign Policy of People’s Republic of  

  China  

 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล

ต่อนโยบายต่างประเทศของจีน ความสัมพันธ์และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่างๆ นับตั้งแต่

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ

ประเทศมหาอ านาจและประเทศเล็กในหลายมุมมอง 

เสถียรภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ การสร้าง

ประชาคมทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ ทั้ง

ภายในภูมิภาคเดียวกันและนอกภูมิภาค ประเด็นต่างๆ ที่

น่าสนใจในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

147385 นโยบายต่างประเทศของประเทศ 

  สหรัฐอเมริกา           3(2-2-5) 

 Foreign Policy of United States of  

  America  

 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล

ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆ นับตั้งแต่หลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทัง้ในด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 

การบูรณาการทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคม
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ระหว่างประเทศ ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันและ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

147390 องค์การระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

 International Organizations  

 พื้นฐานความคิดว่าด้วยเร่ืองการรวมกลุ่ม

ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ การวิเคราะห์

บทบาทและสถานะขององคก์ารระหว่างประเทศที่ส าคัญ  

147391 ปัญหาความมั่นคงของไทย       3(2-2-5) 

 Thai Security Problems   

 ปัญหาความม่ันคงของไทยภายใต้กรอบของ

ความม่ันคงศึกษา ปัญหาความม่ันคงไทยในแนวทางความ

ม่ันคงดั้งเดิม ปัญหาความม่ันคงไทยในแนวทางความม่ันคง

รูปแบบใหม่ ปัญหาความม่ันคงไทยในแนวทางความม่ันคง

ดั้งเดิมกับประเด็นความม่ันคงทางด้านการทหาร ปัญหา

ความม่ันคงไทยในแนวทางความม่ันคงรูปแบบใหม่กับ

ความม่ันคงด้านอื่นๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม  

147392 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

  ประเทศในปัจจุบัน            3(2-2-5) 

 Contemporary Issues in International  

  Relations    

 การน าเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกร่วมสมัยที่ส่งผลกระทบอย่าง

ใหญ่หลวงต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

ปัจจุบัน ปัญหาการก่อการร้าย ความม่ันคงของมนุษย์ 

วิ กฤต เศรษฐ กิจ โลก โรคระบาดข้ ามชาติ  ปัญหา

สิ่งแวดล้อมโลก  

147393 การเมอืงโลกผ่านส่ือ            3(2-2-5) 

 Global Politics through Media   

 ความสัมพันธร์ะหว่างสื่อกับการเมืองของโลก 

การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในสื่อ

ต่างๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลก

ตะวันออกในการน าเสนอวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก 

และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการน าเสนอความ

ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ

การตอบสนองของผูช้มตามท่ีต่างๆ ของโลก   

147401 ภาวะผู้น าและชนช้ันน าทางการเมอืง 

                             3(3-0-6) 

 Leadership and Political Elite  

 แนวคิดพื้นฐานเร่ืองภาวะผู้น าและชนช้ันน า

ทางการเมือง ขอ้ถกเถียงเก่ียวกับการได้มาซึ่งผูน้ าทางการ

เมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้น าในทางการเมือง 

ประวัติผู้น าคนส าคัญของประเทศต่างๆ ภาวะผู้น าของไทย

ในช่วงเวลาร่วมสมัย 

147410     สัมมนา                1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์ 

 

147411 การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent  Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์ 

147412 การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับรัฐศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

147413 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

147420 เพศกับการเมอืง            3(3-0-6) 

 Gender and Politics    

 เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ 

ทฤษฎีด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศ

สภาพและความสัมพันธ์ เ ชิงอ านาจระหว่างเพศต่อ

การเมือง เช้ือชาติ ชนช้ัน และสีผิว ความรู้และมุมมองด้าน

เพศสภาพ อิทธิพลเร่ืองความเข้าใจเร่ืองเพศสภาพเป็น
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พื้นฐานส าคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและ

กฎหมาย  

147430 หัวข้อคัดสรรทางการเมอืงการปกครอง

                             3(3-0-6) 

 Selected Topics in Politics and  

  Government  

 ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศที่ ให้ความสนใจ องค์กรและสถาบันทาง

การเมืองต่างๆ กระบวนการและระบบทางการเมือง 

ทัศนคติและพฤติกรรมของพลเมือง กระบวนการการ

ตัดสินใจ และประเด็นส าคัญต่างๆ ภายในสังคมการเมือง

ในประเทศดังกล่าว 

147431 เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุ่มแม่น้ าโขง 

                             3(3-0-6) 

 Political Economy of Great Mekong  

  Sub-Region Countries    

 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง  

อิทธิพลที่ มีต่อสังคม วัฒนธรรม ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับรัฐและระดับอื่น ๆ ใน

กลุ่มประเทศลุ่มแมน่้ าโขง  

147440 นโยบายการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

                             3(3-0-6) 

 Urban Planning and Development  

  Policies   

 แนวคิด ทฤษฏี และนโยบายการวางผังเมือง

และการพัฒนาเมืองที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

จ านวนประชากร การเติบโตของเมือง การจัดการใช้

ประโยชน์ การกันที่ดินสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ

การจัดบริการให้แก่ส่วนรวม และรูปแบบการใช้ประโยชน์

ของท่ีดินอย่างเหมาะสม 

147441 การวางแผนและการบริหารนโยบายสังคม 

                             3(3-0-6) 

 Social Policy Planning and Management  

 ความหมายและความส าคัญของนโยบายของ

รัฐด้านสังคม วิวัฒนาการของนโยบายสังคม ตัวแสดงที่

เก่ียวข้องและกระบวนการนโยบายสังคม การวางแผน

นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล

นโยบาย บริบทของนโยบายสังคม แนวคิด ทฤษฎี และ

เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการบริหารนโยบายสังคมในแต่ละ

กระบวนการ หลักการของนโยบายสังคมที่พึงปรารถนา 

การวิเคราะห์ การวิพากษ์ และการเปรียบเทยีบกรณีศึกษา

ทางด้านนโยบายสังคมของไทยและต่างประเทศ 

147450 การบริหารงานภาครัฐ           3(3-0-6) 

 Public Sector Administration  

 การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

อ านาจหน้าที่ การด าเนินการตามกฎหมายและนโยบาย

ของรัฐ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการ

แผ่นดิน หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลสูงสุด  

147452 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

                             3(2-2-5) 

 Strategic Planning and Management   

 แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และการใช้วิธีคิด

เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผน ก าหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคต วิธีการวิ เคราะห์สภาพการณ์และ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การก าหนดและจัดล าดับประเด็นที่

ส าคัญ แผนปฏิบัติการ การติดตามก ากับดูแลและการ

ประเมินผล 

147453 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร 

  ภาครัฐ            3(2-2-5) 

 Techniques and Methods for  

  Administration Improvement in Public  

  Sector   

 วิธีวิเคราะห์องค์การภาครัฐเพื่อออกแบบการ

ปรับปรุงการบริหารจากแนวคิด เคร่ืองมือการบริหาร

สมัยใหม่ วิธีการใช้เทคนิคการบริหารที่เกิดขึ้นจริงจาก

กรณีศึกษา 
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147454 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

                             3(2-2-5) 

 Human Resource Development in  

  Public Sector  

 ความหมาย กระบวนการ วิธีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ การ

พัฒนาองค์การ การพัฒนาอาชีพ เทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขององคก์รภาครัฐ 

147455 การบริหารจัดการท้องถ่ินสมัยใหม่ 

                                            3(3-0-6) 

 Modern Local Management 

 รูปแบบการบ ริหารและการจั ดบ ริการ

สาธารณะของท้องถ่ินแบบใหม่ การจัดบริการโดยใช้

หน่วยงานภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรใน

หน่วยงาน การจัดการความขัดแย้งและการบริหารการ

ประชุม การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของท้องถ่ิน การ

บริหารองค์กรปกครองทอ้งถ่ินเป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล 

147470 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ 

                             3(3-0-6) 

 Diplomacy and International  

  Negotiation 

 ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็น

เค ร่ืองมือส าหรับด าเนินนโยบายต่างประเทศ การ

ด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี

และพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์และ

เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา

ระหว่างประเทศ 

147471 ยุทธศาสตร์และความม่ันคงระหว่าง 

  ประเทศ             3(3-0-6) 

 Strategic Studies and International  

Security   

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษา

และความ ม่ันคงศึกษา  พัฒนาการของการศึกษา

ยุทธศาสตร์ศึกษาและความม่ันคงศึกษา แนวคิดใน

การศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ ข้อถกเถียง

โต้แย้งในปัจจุบันเก่ียวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและ

ความม่ันคงศึกษา พัฒนาการทางความคดิด้านยุทธศาสตร์ 

ทฤษฎีในวิชาความม่ันคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้าน

การทหาร และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์  

147490 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ 

  ระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 

 Human Rights in the International  

  System  

 ประเด็นปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน

ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับ

กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ  

161111  ปรัชญาการศึกษา            3(3-0-6) 

 Philosophy of Education 

   ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ

ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ เส ริมส ร้าง           

การพัฒนาที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

หลักการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

161112  ความเป็นครูมอือาชพี           3(3-0-6) 

 Self Actualization for Professional 

 Teachers 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต

วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ

ครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ           

การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน หลักธรรมาภิบาล ความ

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุ รุสภาก าหนด การพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและ

วิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ  
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และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

161113  หลักสูตรสถานศึกษา            3(2-2-5)  

  School Curriculum 

  ทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ 

แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ

พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท า

หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาในประเทศไทย 

161130 จิตวิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

 General Psychology 

 ความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา 

แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของมนุษย์ 

พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้และ

การเรียนรู้ สติปัญญาและเชาวน์ปัญญา การจ า การลืม 

การคิดและตัดสินใจ แรงจูงใจ อารมณ์และความรู้สึก 

บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต

และการปรับตัว  

161131   จิตวิทยาสังคม           3(3-0-6) 

 Social Psychology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน

และการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและ

เจตคติ อิทธพิลทางสังคมและการจูงใจ การท าตาม ความ

เอื้อเฟื้อและการช่วยเหลือผู้อื่น  อคติและการกีดกัน 

อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ 

สถาบันทางสังคม ความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้าน

สังคม การรับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย สังคม

ประกิตและปทัสถานทางสังคม 

161211  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน

                                            3(2-2-5)  

 Learning Management and Classroom 

 Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักคดิวิเคราะห์ 

คดิสร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ            การ

เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์

การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และ

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ

จัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

161212  จิตวิทยาส าหรับครู           3(3-0-6) 

 Psychology for Teacher 

 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ

แนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การน าหลักจิตวิทยาไปใช้

เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพ 

161213  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

 การศึกษา                           3(2-2-5)  

 Innovations Information Technologies 

 for education 

  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา 

การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสาร  

 161311  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

                                                          3(2-2-5)  

 Learning Assessment and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รูปแบบการ

ประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ

น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียน 

161312  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5)  

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย 

สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้และผลิต

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเ้รียน 

161313  การประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5)  

 Educational Quality Assurance 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ

จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การด าเนินการจัด

กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

161411  การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชพีครู

                                        1(30 ช่ัวโมง) 

 Observation in Professional Teaching 

 การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ

บริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งาน

งบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียน

กับชุมชน และงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพครู 

161412  ภาษาและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

 Language and Culture 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การ

พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

161413  การฝึกปฏิบัติการวิชาชพีครู  1(30 ช่ัวโมง) 

 Practicum in Professional Teaching 

 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการ

จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน

สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  การจัดท า

โครงงานทางวิชาการ และสามารถจัดท าโครงงานทาง

วิชาการการออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 

การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน และการตัดสินผลการ

เรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย

แก้ปัญหาผูเ้รียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

161421  จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาใน

 สถานศึกษา                           3(2-2-5)  

 School Guidance and Counseling 

 ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความส าคัญ

และประโยชน์ของการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให้ค าปรึกษา 

จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้          

การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความถนัดของ

ผู้เรียน หลักการแนะแนวในระดับช้ันต่าง ๆ การติดตาม

และการประเมินผล 

161422  จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์        3(2-2-5)  

 Human Development Psychology 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ด้านจิตวิทยา

พัฒนาการของมนุษย์ ในทุ ก  ๆ  ด้ าน  ทั้ ง ด้ าน  การ

เจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก  

เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ 

ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัย

แรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ จนถงึวัยชรา 

161423  ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา    3(3-0-6) 

 Selected Topic in Education 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่

ก าลังเป็นที่สนใจ  ที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 

161424  ศิลปะการสอนของครูมอือาชีพ  3(2-2-5)  

 Arts in Teaching 

 ศึกษาการสอนในฐานะที่ เป็นศิลปะการ

เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดส านึกที่จะเรียนและเรียน

ด้ ว ยคว าม รู้สึ ก  โ ด ยครอบคลุ มศิ ลปะที่ เ ก่ี ย ว กั บ               

การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและ

เวลาเรียน การเลือกใช้ต าราและสื่อ และการก าหนดงาน

ภาคปฏิบัต ิ การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอนแบบ

ต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อให้ช้ันเรียน

ด าเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในช้ัน

เรียน 
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161425  การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ  

                                                          3(3-0-6) 

 Major Teaching in English 

 แ น ว คิ ด ข อ ง เ นื้ อ ห า วิ ช า เ อ ก ค า ศั พ ท์

ภาษาอังกฤษของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบูรณา

การการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 

161426  เทคนิคการคิด 3(2-2-5)  

 Thinking Technique 

 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของ

การคดิ รูปแบบของการคดิ เทคนิคและขัน้ตอนของการคิด 

การปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนากระบวนการคดิ 

161427  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)  

 Inclusive Education Management 

 หลั กกา รจั ด กา รศึ กษ าแบบ เ รี ย น ร ว ม 

มาตรฐานการเรียนรวม การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการช้ัน

เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยี

และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิเศษในชัน้เรียนรวม 

161428  การประเมนิโครงการทางการศึกษา  

                                                          3(2-2-5)  

 Educational Program Evaluation 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการประเมิน

โครงการทางการศึกษา ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทาง

การศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทางการศึกษา

การเขยีนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศึกษา 

161429  ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมอืเทคโนโลยี

 การศึกษา                            3(1-4-4) 

 Educational Technology Equipment 

 Operation 

 ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักการท างานของเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา 

ปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยาย

เสียง ระบบการพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูก

ล าดับข้ันตอน ปลอดภัย และการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1            3(2-2-5) 

 Mathematics Instruction I 

 หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบต่างๆ 

ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการ

สอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ

การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 6-12 

ปี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 สาระการ

เรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันปีที่ 1-2 จ านวนและการ

ด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2            3(2-2-5) 

 Mathematics Instruction II 

 หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่างๆ ใน

การสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการสอน

คณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ การ

วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการ

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี 

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 

จ านวนและการด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและ

ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

161433      ทักษะและเทคนิคการสอนทางเคมี 

                                         3(2-2-5)  

  Teaching Skills and Techniques of  

 Teaching in Chemistry 

 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของ

ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 

การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน

การสอน การเล่าเร่ือง การอธิบายยกตัวอย่าง และการ

สรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย 

การสอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน

รวม  ฝกึปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 
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161434   การพัฒนาส่ือการสอนทางเคมี  3(2-2-5)  

         Development of Instruction Media in  

 Chemistry 

            แนวคิด งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการ

สอนเคมี  การวิ เคราะห์สื่ อการสอน  การเลื อกใ ช้              

การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ อุปกรณ์ 

เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาสื่อ

การสอนจากวัสดุเหลือใช้หรือหาง่าย  ทดลองใช้และ

รายงานผลการใช้ 

161435   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1

            3(2-2-5)  

            Skills and Techniques of Teaching in  

 Biology I 

     แนวคิด และหลักการของทักษะและเทคนิค

การสอน การน าเข้าสู่บทเรียน การตั้งค าถาม การอธิบาย 

การยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึก

ปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา  

161436   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2

                                          3(2-2-5)  

            Skills and Techniques of Teaching in 

 Biology II 

    ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน

ทางชีววิทยา การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน                 

การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทาง

ชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย  

การสอนรายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทาง

ชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝกึปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการ

สอนทางชีววิทยาขัน้สูง 

161437 การสอนฟิสิกส์ 1                    3(3-0-6) 

 Physics Teaching I 

 ประวัติของวิชาฟิสิกส์ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์  การสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบปฎิสัมพันธ์

เชิงสาธิต การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ การ

เขยีนแผนการสอน เคร่ืองมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา 

 

161438 การสอนฟิสิกส์ 2                    3(3-0-6) 

 Physics Teaching II 

 งานวิจัยทางด้านฟิกสิกส์ศึกษาในปัจจุบัน 

การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการตรวจสอบคุณภาพ

สื่อการสอน การสอนวิชาฟิสิกส์ในช้ันเรียนระดับเล็กและ

การฝกึสอนในสถานการณ์สมมติ 

161439 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ 

  ประถมศึกษา                        3(2-2-5) 

 Curriculum and Teaching in Physical  

  Education in Elementary school 

 ปรัญชา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ

ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ

แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและ

มาตรฐานช่วง ช้ันของหลักสูตร  การพัมนาหลักสูตร

สถานศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 

การจัดการช้ันเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา

ในโรงเรียนประถม 

161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ 

  มัธยมศึกษา                           3(2-2-5) 

 Curriculum and Teaching in Physical  

  Education in High school 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ

ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ

แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและ

มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 

การจัดการช้ันเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา

ในโรงเรียนมัธยม 
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161441 วิธีสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย

              3(2-2-5) 

 Method and Innovation in Thai 

 Teaching 

 ปรัชญาและจุด มุ่ งหมายของหลั กสู ต ร

ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดจุดประสงค์

และหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย   การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะ

และประเภทของนวัตกรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ

สอนภาษาไทย 

161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย     3(2-2-5) 

 Micro Teaching in Thai Language  

 วิธีการสอนภาษาไทยด้ วยนวัตกรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ การน าวิธกีารสอนภาษาไทยสู่การปฏิบัติ 

161443  การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

              ส าหรับครูภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

            Integrated Skills for English Teachers 

           แนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษในด้าน

ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง-พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถทักษะ

พืน้ฐาน  ฝกึบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

161444  การสอนจุลภาคส าหรับครู 

            ภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

              Micro – Teaching for English  

            Teachers  

            หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้

กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่ส าคัญของ

ความเป็นครู 

161511  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1       

                                     6 (360 ช่ัวโมง) 

 Teaching Internship in School I 

 การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา

วิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม      

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน

เรียน รู้จากผลการปฏิบัติ  การปฏิบัติงานอื่นที่ ได้ รับ

มอบหมายในสถานศึกษา 

161512  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

                                     6 (360 ช่ัวโมง) 

 Teaching Internship in School II 

 การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา

วิชาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้ เ รียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เ รียน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่

ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

181111  สุนทรียศาสตร์           3(3-0-6) 

 Aesthetics 

 ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้าน

สุนทรียศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน แนวคิดและ

ทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถ่ิน  

การวิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ในการรับรู้ และ การ

ประเมินคุณคา่  

181112  พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1      3(1-4-4) 

 Fundamental Art and Design I 

 พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและ

พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ ความสัมพันธ์และ

ความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและ

ปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การ

สื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ

ในเบื้องต้น 

181113 วาดเส้น              3(1-4-4) 

 Drawing 

 พืน้ฐาน เทคนิค วิธีการ เขยีนภาพโดยลายเส้น 

การวาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน เร่ิมจากรูปทรง

เรขาคณิตพัฒนาไปสู่ รูปทรงที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น 

พื้นฐานการเขียนแสดงแบบแปลน รูปด้าน และทัศนียภาพ

ด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่ 
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181114 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2     3(1-4-4) 

 Fundamental Art and Design II 

 แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการ

ออกแบบที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ 

และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การ

สื่อสารความคิดผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบใน

รูปแบบอื่นที่กว้างขวางขึ้น 

181115  การคิดสร้างสรรค์            1(0-3-2) 

 Creative Thinking 

 แนวทางและความเป็นไปได้ในการเสริมสร้าง

การสร้างสรรค์ การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิคและ

รูปแบบการสร้างสรรค ์การน าเสนอผลงาน และการเสวนา

เชิงสาธารณะวิจารณ์ 

181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการ 

น าเสนอ            3(2-2-5) 

 Computer for Creative and 

 Presentation 

 คุณค่า ความส าคัญ เป้าหมาย และบริบท

ต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการ

สร้างสรรค์และน าเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียน

แบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคที่เก่ียวข้อง

ในการน าเสนอ ภาพนิ่งสองมิติ สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว  

และกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ  

181121 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก    3(2-2-5) 

 History of Western Art 

 แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ

ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ

กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก การวิเคราะห์

ศิลปกรรมทั้งที่เป็นแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต์ รวมทั้ง

ส่วนที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและ

ลักษณะร่วม และอิทธิพลต่างๆที่ ยั งผลให้ เ กิดการ

เปลี่ยนแปลง 

181211  วัสดุและการสร้างสรรค์           3(2-2-5) 

 Materials and Creative 

 การวิ เคราะห์คุณสมบัติ  และหลั กการ

พิจารณาในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการที่ ใ ช้ในการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์

ผลงานที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญาและวัสดุท้องถ่ินใน

ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์  การค้นคว้าหาวัสดุ  

แนวทางและการพัฒนารูปแบบของการสร้างสรรค์ การใช้

ฐานขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศ  

181212  แนวคิดและวัสดุ            1(0-3-2) 

 Conceptual and Materials  

 การก าหนดและการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์

ระหว่างแนวคิดและการใช้วัสดุ การพัฒนาวัสดุท้องถ่ินใน

งานสร้างสรรค์ การผสมผสานวัสดุ การสืบค้นโดยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์ การน าเสนอ

แนวคิดและผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์ 

181213  การสร้างสรรค์ 1           3(2-2-5) 

 Creative I 

 การวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการ 

ประเภท และรูปแบบการน าเสนอทางศิลปะและการ

ออกแบบที่ มีความส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  การ

ปฏิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคและ

รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองแนวคิด การน าเสนอ 

การอธิบาย การวิเคราะห์ผลงาน และการเผยแพร่สู่

สาธารณะ  

181214  การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์   1(0-3-2) 

 Creative Thinking Development 

 การเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละการสื่อความ 

ระหว่างแนวคิดและการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ

วิเคราะห์และประมวลแนวคิดและน าเสนอรายงาน การ

พัฒนาแนวคิดที่ตอบสนองการสร้างสรรค์ผลงาน การ

เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์ 

181221 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  3(2-2-5) 

 History of Oriental Art  

 แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ

ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ

กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตะวันออก  การวิ เคราะห์

ศิลปกรรมที่ มีความส าคัญ ทั้ งแนวบริสุทธิ์ และแนว

ประยุกต์  รวมท้ังส่วนที่สะทอ้นให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบท
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ทางสังคมและลักษณะร่วม  และอิทธิพลต่างๆที่ยังผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง 

181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถ่ิน

              3(2-2-5) 

 Thai Wisdom and Indigenous Arts 

 พื้นฐานองค์ความรู้ และวิวัฒนาการของ

ศิลปกรรมไทยและท้องถ่ิน ภูมิหลังทางด้านบริบทของ

ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพร่อิทธิพลและการ

เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ของศิลปกรรมไทยและท้องถ่ิน 

การประยุกต์ความรู้ต่างๆใช้กับกระบวนการสร้างสรรค ์  

181241  ถ่ายภาพสร้างสรรค์           3(2-2-5) 

 Creative Photography 

 หลักการถ่ายภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้

กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดแสง วัดแสง และ

อุปกรณ์อื่นๆ ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและเทคนิค

วิธีการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ และ

การออกแบบในแขนงที่เก่ียวขอ้ง 

181242  เคร่ืองป้ันดินเผา            3(2-2-5) 

 Ceramic  

 ประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์

คุณค่า หลักการ วิธีการแลคุณสมบัติเฉพาะของผลงาน

เคร่ืองปั้นดินเผาในเทคนิคต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะหรือการออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรม

และอุตสาหกรรม   

181243 จิตรกรรม             3(2-2-5) 

 Painting  

 ประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์

คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 

ของการสร้างผลงานจิตรกรรมในเทคนิคต่างๆ การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิค

จิตรกรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรค์นอก

สถานที่  

181244 ประติมากรรม            3(2-2-5)

 Sculpture  

 ประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์

คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 

ของการสร้างผลงานประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบ

ต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบ

น าเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ 

การสร้างสรรคผ์ลงานที่สัมพันธกั์บพื้นที่และสังคม  

181245 ภาพพิมพ์             3(2-2-5) 

 Printmaking 

 ประวัติศาสตร์ ความหมาย การวิเคราะห์

คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 

ของการสร้างผลงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิค

ภาพพิมพ์ การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์

และการน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ และการผสมผสานกับ

เทคนิคอื่นๆ 

181251 การออกแบบผลิตภัณฑ์           3(2-2-5)

 Product Design 

 ความหมาย ประเภทของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคดิ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การร่างแบบ การเขียนแบบเพื่อ

การผลิต การน าเสนอผลงาน การสร้างหุ่นจ าลองเพื่อ

ทดสอบรูปทรง การสร้างหุ่นจ าลองเสมือนจริง การคน้คว้า

ขอ้มูลออกแบบประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง 

เป็นระบบ การวางแผนการผลิต ระบบขนส่ง การทดสอบ

ต่อกลุ่มผูใ้ช้ และการน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 

181252 การออกแบบเคร่ืองประดับ       3(2-2-5) 

 Jewelry Design 

 การออกแบบเคร่ืองประดับ และอัญมณี

ประเภท ต่างๆ ขนาด สัดส่วนของเคร่ืองประดับ ข้อจ ากัด

ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณ์ ช้ินส่วนประกอบประเภท

ต่างๆ ที่น ามาใช้ในเคร่ืองประดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เคร่ืองแต่งกายกับเคร่ืองประดับร่างกาย หรือเคร่ืองใช้ใน

การประดับร่างกายเฉพาะ การวิเคราะห์กระบวนการ การ

ประเมินคุณค่า และคุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การ

พัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการน าเสนอ

ในรูปใหม่ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ 
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181253 การออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น   3(2-2-5)

 Textile and Fashion Design 

 ประวั ติ ศ าสต ร์กา ร ถั กทอ  แล ะแฟ ช่ั น

ตะวันออกและตะวันตก รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ 

เทคนิค กรรมวิธีการถักทอ การฟอก ย้อม การถักทอการ

เย็บ ปัก ปะ การระบายสี แนวคิด เทคนิคและวิธีการ

แก้ปัญหาในการสร้างสรรค ์ความงาม การพัฒนาและการ

ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการน าเสนอในรูปใหม่ๆ  

และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ การน าเสนอผลงานสู่

สาธารณะ 

181254  การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2-5) 

 Interior Design 

 ประวัติศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี และการสร้าง

แนวคิดในการออกแบบภายในส าหรับอาคารพักอาศัย การ

จัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย การสร้างสุนทรียภาพที่

เหมาะสม การพัฒนาแนวความคิด คตินิยมด้านการอยู่

อาศัยของมนุษย์ การออกแบบจากสถานที่จริง การส ารวจ

และตรวจสอบสภาพอาคาร การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

การก าหนดวัสดุและการก่อสร้างในการตกแต่ง การ

น าเสนอแนวความคดิและผลงาน 

181261 การออกแบบส่ือ            3(2-2-5) 

 Media Design    

 ประวัติศาสตร์ แนวคิด และประเภทของสื่อ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อบกพร่อง และผลกระทบจาก

ผลงานการออกแบบสื่อในชีวิตประจ าวัน การออกแบบสื่อ 

ตามทฤษฎี และหลักการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิด 

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงทัศนศิลป์

หรือประยุกต์ศิลปท์ัง้ 2 และ 3 มิติ สื่อและสิทธทิางปัญญา 

การวางแผนการผลิตและการประชาสัมพันธ์สื่อ การ

เผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะ 

181262  การออกแบบตัวอักษร           3(2-2-5) 

  Typography Design   

 การวิเคราะห์ รูปแบบตัวอักษรไทย และสากล

ประเภทต่างๆ การออกแบบตัวอักษร รูปแบบและ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ ใ ช้ กับสื่อที่จะน า ไป

ประกอบ ภายใน การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ การวิเคราะห์

ถึ งกรณีศึ กษาที่ ว่ าด้ วยกา รออกแบบตั ว อั ก ษ ร ใน

องค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์  

181311  การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ                              

                                                          3(2-2-5) 

 Marketing for Art and Design 

 หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน

ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ  การวิเคราะห์จาก

กรณีศึกษาทางด้านการตลาดที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะและ

การออกแบบ    

181312 การสร้างสรรค์ 2           3(2-2-5) 

 Creative II 

 การสร้างและการก าหนดแนวคิดหลัก การ

สร้างสรรค์ผลงาน การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน ามา

ประกอบในกระบวนการตัดสินใจและสร้างแนวคิด การ

วิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่ างศาสตร์สาขาวิชาอื่ น กับการ

สร้างสรรค์ศิลปะหรือการออกแบบ การบูรณาการการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ข้ามศาสตร์

สาขาวิชา การน าเสนอข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์และ

การอธิบายผลงานเชิงวิชาการ การเผยแพร่ผลงานสู่

สาธารณะ 

181313  การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ     1(0-3-2) 

 Integrating Creative 

 การพัฒนาแนวคิด และแนวทางการบูรณา

การการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบข้าม

ศาสตร์สาขาวิชา การเช่ือมโยงแนวคิดและสร้างผลงาน

ร่วมกับสังคม การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์ 

181314 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ  3(2-2-5) 

 Psychology in Art and Design 

 แนวคิดของนักจิตวิทยาที่ศึกษาความคิดและ

พฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยาที่แฝงอยู่ใน

งานศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและ

งานออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม การน า

หลักจติวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ   
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181315 การสร้างสรรค์ 3           3(2-2-5) 

 Creative III 

 หลั ก ก า ร  ก า รบ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การก าหนดกลุ่ม

อภิปรายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์เช่ือมโยงและสร้าง

ผลงานกลุ่มร่วมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม การวิเคราะห์

ประเด็นแก้ปัญหาหรือที่มา การสรุปประเด็นแนวคิด การ

กระจายภาระงาน โดยสามารถเลือกสร้างผลงานได้แก่ 

ผลงานศิลปะ การออกแบบ การผสมผสาน และการ

จัดการ การเผยแพรสู่่สาธารณะ 

181316  การบริหารและจัดการโครงงาน 

สร้างสรรค์             1(0-3-2) 

 Administration and Management of  

Creative Project 

 แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนา

งานสร้างสรรค์  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารและ

การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ การเสวนาเชิงสาธารณะ

วิจารณ์ 

181331 วัฒนธรรมทางสายตา           3(2-2-5) 

 Visual Culture 

 ทฤษฎี  หลั กการ  ที่ ใ ช้ ในการวิ เคร า ะห์

ปรากฏการณ์และท าความเข้าใจในการรับรู้ผ่านจักษุ

ประสาท ความหมาย การวิเคราะห์และตีความจากสื่อ

ต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น ภาพและรูปทรงสัณฐาน สื่อ

โฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

การน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์

และการด าเนินชวีิต  

181332 ปรัชญาศิลป์                          3(2-2-5) 

 Art Philosophy 

 หลักการ ปรัชญา แนวคิด รูปแบบและ

ความสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง 

และการก าหนดคุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบท

ทางวิ จิ ต รศิ ลป์ และประยุ กต์ ศิ ลป์ที่ มี อิ ทธิพลห รือ

ความสัมพันธ์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วัฒนธรรม 

181341 การจัดการศิลปะ           3(2-2-5) 

 Arts Management 

 หลักการ แนวคิด และวิวัฒนาการ การ

วิเคราะห์การจัดการด้านศิลปะและการออกแบบ การ

จัดท าและการวางแผนโครงการ การสร้างแนวคิด การ

ประเมินและการตรวจสอบ การจัดท างบประมาณ

โครงการ และการเขา้ถึงแหล่งทุน  การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการจัดการโครงการ  

181351 การออกแบบภูมิทัศน์            3(2-2-5) 

 Landscape Design  

 หลักการ และทฤษฎี ของงานออกแบบภูมิ

ทัศน์ ระบบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบตกแต่งภูมิ

ทัศน์เพื่อตอบสนองแนวคิด ลักษณะและขนาดสัดส่วนของ

องค์ประกอบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบภูมิทัศน์ใน

บริเวณบ้านพักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของหลักการออกแบบและพฤติกรรมของ

ผู้ใช้ การค้นคว้าข้อมูล การวางแผนงานออกแบบภูมิทัศน์ 

การสร้างแบบร่างและแบบจ าลอง     

181352 การออกแบบการแสดง           3(2-2-5) 

 Performing Design 

 ประวั ติ ศ าสต ร์  หลั กกา ร  ทฤษ ฎี  แล ะ

องค์ประกอบของการแสดงที่ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน ทัง้

ในระดับท้องถ่ินและสากล ในรูปแบบประเพณีและร่วม

สมัย การออกแบบการแสดงเพื่อสื่อสารแนวคิดตาม

วัตถุประสงค์ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การจัด

แสดงการจัดแสดงเผยแพรสู่่สาธารณะ 

181353 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ             

                                                          3(2-2-5) 

 Display and Exhibition Design 

 หลักการ แนวคิด  วิ วัฒนาการและการ

ออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหน่วยน าเสนอ

สินค้า ณ จุดจ าหน่าย การปฏิบัติงานด้านการวางแผน การ

ก าหนดขัน้ตอนการท างาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การ

ประชาสัมพันธแ์ละการเปดิแสดงต่อสาธารณะ  
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181354 การออกแบบกิจกรรม           3(2-2-5) 

 Event Design 

 หลักการ แนวคิด การวางล าดับข้ันตอนและ

ออกแบบสภาพแวดล้อมของการกิจกรรมสร้างสรรคอ์ย่าง

มีประสิทธภิาพ การจัดการและประมวลผลกระทบ หรือ

ความแปรผันที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมในเปา้หมาย 

181361  การออกแบบมัลติมเีดีย           3(2-2-5) 

 Multimedia Design 

           ประวัติและทฤษฎีการออกแบบเชิงโต้ตอบ 

เพื่อการสื่อสาร การน าเสนอและการสร้างผลงานศิลปะ 

การวิเคราะห์และก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบที่

เหมาะสม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อ

ประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อชนิดอื่นๆ 

181362 การออกแบบเสียง           3(2-2-5) 

 Sound Design 

 วิวัฒนาการ และการออกแบบเสียงในสื่อ

ประเภทต่างๆ เทคนิคและรูปแบบของการสื่อความหมาย

ด้วยเสียง กระบวนการออกแบบเสียงเบื้องต้น การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบันทึกเสียง การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเสียงกับงานศิลปะและการ

ออกแบบ         

181363 การออกแบบแสง           3(2-2-5) 

 Lighting Design 

 ความส าคัญของแสง ระบบการจัดแสงใน

สภาพแวดล้อมต่างๆ การออกแบบแสงด้วยเคร่ืองมือ

ดิจิตอล และการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ร่วมกับงานศิลปะ

และการออกแบบ การออกแบบแสงส าหรับการจัด

นิทรรศการ การแสดง การตกแต่งภายในและภายนอก

อาคาร 

181364 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์         3(2-2-5) 

 Film Creative 

 วิ วัฒนาการ  คุณค่ า  ประ เภท รูปแบบ 

หลักการ และองค์ประกอบของภาพยนตร์ การใช้และการ

ตีความสัญลักษณ์ต่างๆในภาพยนตร์ การสร้างสรรค์

ภาพยนตร์เพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงศิลปะและพานิช 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและการรับรู้จากภาพยนตร์ 

ความสัมพันธ์และผลกระทบของภาพยนตร์ต่อผู้ชมและ

สังคม การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพยนตร์  

181411 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการต่างๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางศิลปะ

และการออกแบบ การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐาน

ในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ

ของผู้วิจัย การสรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและ

น าเสนอผลงานวิจัย 

181412 การสร้างสรรค์ 4           3(2-2-5) 

 Creative IV 

 การสื่อความผ่านผลงานสร้างสรรค์ของ

ตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น การ

วิ เคราะห์ประ เด็ นปัญหาห รือที่ มา  การวิ เครา ะห์

แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย การ

สังเคราะห์แนวคดิสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอชุด

โครงการ การวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การ

น าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 

181413 สัมมนา               1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและ

รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ 

181414  การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจาก 

งานสร้างสรรค์            1(0-3-2) 

 Benefit and Impact Analysis in  

Creative Form 

 การวิเคราะห์ประโยชน์ การประเมินคุณค่า

และผลกระทบจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ การ

เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์ 

181415 ศิลปนิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Art Thesis 

 โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะหรือการ

ออกแบบ หรือการผสมผสาน โดยสร้างสรรค์ผลงาน

เฉพาะบุคคลที่นักศึกษาเป็นผูก้ าหนดหัวขอ้การสร้างสรรค์ 
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โดยสามารถเลือกสร้างผลงานได้แก่ ผลงานศิลปะ การ

ออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ มีการ

น าเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และ

จัดท ารูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย ที่มา 

แนวความคิด เทคนิค วิธีการ การจัดการน าเสนอ การ

วิ เคราะห์และส รุป การจัดแสดงผลงานในรูปแบบ

นิทรรศการและการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์ 

181431 ศิลปวิจารณ์            3(2-2-5) 

 Art  Criticism 

 การวิจารณ์ และประเมินผลงานศิลปะและ

การออกแบบ การเข้าใจในงานศิลปะ โดยมีพื้ นฐาน

หลักการอ้างอิงเชิงศิลปะและวิชาการ  การวิเคราะห์ถึง

กระบวนการคิดของศิลปินและนักออกแบบ รวมทั้ ง

ผลกระทบของงานศิลปะและงานออกแบบที่มีต่อสังคม 

และตนเอง 

182111  ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 

              3(2-2-5) 

 Fundamental Architectural Design  

 ลั กษณะ  อ ง ค์ ป ร ะ กอบ เ บื้ อ ง ต้ น  แ ล ะ

ความสัมพันธ์ของงานทัศนศิลป์ และเทคนิคในการจัด

องค์ประกอบและออกแบบศิลปะในแนวทาง 2 มิติ และ3 

มิติ รูปทรงตามธรรมชาติและทฤษฎีโครงสร้างต่างๆในงาน

ศิลปะ แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน 

แ ล ะ  ค ว า มสั มพั น ธ์ ร ะ หว่ า ง สถ าปั ต ยก ร รมและ

สภาพแวดล้อม 

182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม     3(1-4-4) 

 Architectural Drawing 

 หลักการเขยีนภาพด้วยดินสอ หมกึ สีน้ า และ

อุปกรณ์เขียนภาพอื่นๆ การเขียนทัศนียภาพของงาน

สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ศึกษาแสงและเงา

เพื่อการแสดงออกในภาพอย่างมีศิลปะ เสริมสร้าง

ความสามารถใน การแสดงออกในง านออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

 

 

 

182122 เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง    3(1-4-4) 

 Construction Technical Drawing 

 ฝึ ก หั ด เ ขี ย น แบบ โ ค ร ง ส ร้ า ง หลั ก แ ล ะ

รายละเอียดส่วนรอยต่อและการเช่ือมประกอบในส่วนของ

การก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก วัสดุก่อสร้างพืน้ฐานที่ใช้เป็น

โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร เขียนข้อก าหนด

ขัน้ตอนการผลิต คุณสมบัติ การใช้งาน และการบ ารุงรักษา 

182123 การศึกษาและส ารวจพื้นที่ต้ังทาง

 สถาปัตยกรรม           3(2-2-5) 

 Architecture Site Study and Survey 

 แนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห์ เพื่อการเลือก

พื้นที่ตั้งที่เหมาะสมทางสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สถาปัตยกรรม

ที่ประหยัดและเหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ตั้งของอาคาร 

182211 เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ

 สถาปัตยกรรม            3(2-2-5) 

 Architectural Design Criteria and  

 Concepts  

 แรงบันดาลใจ พัฒนาการของแนวความคิด 

และทฤษฎีในการออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม 

เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ที่โล่งว่าง

ในงานสถาปัตยกรรม การแสดงออกซ่ึงลักษณะเฉพาะของ

งานสถาปัตยกรรม โดยเปรียบเทียบระหว่างผลงานของ

สถาปนิกร่วมสมัย และแนวโน้มของสถาปัตยกรรมใน

อนาคต   

182212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1       6(1-10-7) 

 Architectural Design l 

 ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้นส าหรับบ้านพัก

อาศัย  สถานพยาบาลขนาดเล็ก และโรงเรียน แสดงการ

แนวความคิดทางการใช้สอย โครงสร้างเบื้องต้นและการ

จัดผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้ความสะดวกในการใช้

สอยและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม   

182213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2       6(1-10-7) 

 Architectural Design ll 

 ปฏิบัติการออกแบบต่อเนื่องจากปฏิบัติการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ออกแบบบ้านพักอาศัยขนาด
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ใหญ่ขึ้น อาคารสาธารณะที่รองรับการใ ช้งานของคน

จ านวนมากขึ้น ประเภทอาคารพาณิชย์ และอาคารสันทนา

การ เน้นความคิดทางการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมของ

อาคารและการจัดผังบริเวณ ให้สอดคล้องในทุกมิติกับ

สภาพแวดล้อมนั้นๆ  

182221 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 1

               3(1-4-4) 

 Basic Computer for Drafting l 

 ความ รู้ เบื้ อ งต้ น ในการการประยุกต์ ใ ช้

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 

( AUTOCAD) ร่ ว ม กั บ พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ

สถาปัตยกรรม ฝึกหัดการเขียนแบบอาคารต่างๆที่เป็น

พืน้ฐานขนาดเล็ก การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบในแบบ  

182222 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 2

               3(1-4-4) 

 Basic Computer for Drafting ll 

 การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ใน

งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ฝึกหัดการเขียนแบบที่เป็น

ระดับงานที่สูงขึ้นหรือออกแบบอาคารสาธารณะขนาด

ใหญ่ขึ้น การเขียนแบบการใช้สัญลักษณ์ต่างในการเขียน

แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานเขียนแบบระบบ

โครงสร้างอาคาร ระบบประกอบอาคารต่างๆ 

182223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 

 History of Architecture  

 ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ท า ง

สถาปัตยกรรม ตั้งแต่สมัยโรมันเนสค์ (คริสเตียนตอนต้น)

จนถงึสถาปัตยกรรมแบบกอธิค และตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 

จนถงึสิน้ยุคเรเนซซองค์ การวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง และ

การเปรียบเทียบตัวอย่างสถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศ

ต่างๆ ในภาคพื้นยุโรปกลางและการเปลี่ยนแปลงทาง

สถาปัตยกรรมไปสู่สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติ

อุตสาหกรรมอันมีต่อวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

และต่อแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิกยุคใหม่   

 

 

182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1

              3(2-2-5) 

 Construction and Building Technology l 

 คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัดและแรงดึง 

แรงเค้นร่วม การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้าง

เหล็ก การออกแบบรอยต่อของโครงสร้างชนิดต่างๆ ตั้งแต่

ฐานรากจนถงึหลังคาและงานการเช่ือมโครงเหล็ก 

182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2

              3(2-2-5) 

 Construction and Building Technology ll 

 การก่อสร้างในระดับที่ซับซ้อนขึ้น พฤติกรรม

และการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ซับซ้อนขึ้น และ

โครงสร้างเหล็ก วิธีออกแบบโครงสร้างภายใต้น้ าหนัก

บรรทุกที่ตรงหรือเบี่ยงศูนย์ การวิเคราะห์และออกแบบ

ขนาดและหน้าตัดขององคอ์าคารต่างๆที่เหมาะสม 

182241 ภมูสิถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน     3(1-4-4) 

 Basic Landscape Design 

 ห ลั ก ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ ภู มิ

สถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน  

รูปทรงทางธรรมชาติและที่ มนุษย์ส ร้างขึ้น  การจัด

องค์ประกอบที่ว่างกลางแจ้ง การวิเคราะห์สภาพที่ตั้งและ 

การวางผังโครงสร้างในภูมิสถาปัตยกรรมโดยพิจารณา 

ระบบนิเวศ ดิน พืชพรรณ สิ่งปลูกสร้างที่เก่ียวข้อง ระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ลักษณะเส้นทาง

คมนาคมและการขนส่ง โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจทาง

และสังคม   

182311 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3       6(1-10-7) 

 Architectural Design lll 

 ปฏิบัติการออกแบบต่อเนื่องจากปฏิบัติการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 อาคารพักอาศัยประเภทอาคาร

ชุด อาคารสาธารณะต่างๆ และอาคารที่ใช้โครงสร้างกว้าง 

โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบผังอาคารและการ

จัดผังบริเวณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค านึงถึง

ความงามและเอกลักษณ์ อีกทั้งโครงสร้างอาคารและ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เก่ียวขอ้ง  
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182312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4       6(1-10-7) 

 Architectural Design lV 

 ปฏิบัติ การออกแบบแบบต่ อ เนื่ อ ง จ า ก

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 อาคารสาธารณะ

ขนาดใหญ่ประเภทอาคารสถานีโดยสาร อาคารส านักงาน 

และอาคารที่ท าการรัฐบาลเป็นต้น เน้นความคิดในการ

ออกแบบ การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนช้ืน ค านึงถึง

โครงสร้าง ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

ของอาคาร 

182321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย   3(3-0-6) 

 History of Thai Architecture 

 ผลงานสถาปัตยกรรมของไทยอันเป็นรากฐาน

ของงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

อยุธยาและยุครัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ตลอดจนอิทธิพล

จากวัฒนธรรมภายนอกเพื่อที่จะหาอัตลักษณ์ของงาน

สถาปัตยกรรมไทย   

182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3

              3(2-2-5) 

 Construction and Building Technology lll 

 คุณสมบัติ ของคอนกรีตและเหล็ก เสริม 

พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้น้ าหนัก

บรรทุกระดับต่างๆ วิธีออกแบบตามหลักหน่วยแรงใช้งาน 

การวิเคราะห์และออกแบบตามรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

และคานรูปหน้าตัดตัวทีด้วยเหล็กเสริมรับแรงดึงและ

แรงอัด แรงดึงทแยง แรงยึดหน่วงเหล็กปลอก การ

ออกแบบ พืน้ เสาที่รับน้ า หนักแบบตรงศูนย์และเบี่ยงศูนย์ 

ฐานราก 

182332 สถิตยศาสตร์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม

              3(3-0-6) 

 Statics and Structures in Architecture 

 การวิเคราะห์แรง การประยุกต์สมการของ

ความสมดุล กับโครงสร้างสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์

โครงสร้าง โมเมนต์ของความเฉ่ือย ก าลังของวัสดุและการ

เสียรูปของวัสดุอันเนื่องมาจากแรง เข้าใจเก่ียวกับวัสดุ 

ออกแบบองค์ประกอบของโครงสร้าง ตง คาน พื้น เสา 

และ ฐานรากอาคาร โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

182333 ระบบอาคารและส่ิงแวดล้อม 1  3(3-0-6) 

 Building Systems and Environment l 

 ความ รู้พื้ น ฐาน ความสัมพั นธ์ และการ

ออกแบบงานระบบในอาคาร ด้านระบบการจ่ายน้ า ระบบ

สุขาภิบาลและการก าจัดน้ าเสีย การระบายน้ า ระบบไฟฟ้า 

การป้องกันอัคคีภัย ระบบการสื่อสารในอาคาร การรักษา

ความปลอดภัย รวมถึงระบบการออกแบบเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน ฝึกหัดเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล 

ระบบไฟฟ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม 

182334 ระบบอาคารและส่ิงแวดล้อม 2  3(3-0-6) 

 Building Systems and Environment ll 

 ความรู้ในระดับสูงด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

เทคโนโลยีทางอาคารกับสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคาร

สาธารณะขนาดใหญ่ พิจารณาการประหยัดพลังงานใน

การออกแบบที่ยั่งยืน ระบบผนังและการควบคุมเสียง

ภายในอาคาร ทฤษฎีการมองเห็นและการออกแบบแสง

สว่าง ปฏิบัติการเขียนแบบและรายการประกอบแบบ 

ระบบวิศวกรรมต่างๆ ระบบปอ้งกันอัคคภัีย   

182432 การรังวัดงานสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 

 Architectural Measure work  

 สาระส าคัญในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

โดยการรังวัดอาคารสถาปัตยกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทั้งใน

ระดับชาติและระดับพื้นถ่ิน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางด้านกายภาพ ศึกษารูปแบบ วิธีการวางผัง และ

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เคยใช้ในอดีต    

182341 การวางผังเมอืงเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Basic Urban Design 

 พื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของเมือง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลง

ด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม 

สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่าง

เมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาคและการวางผัง

เมือง การออกแบบวางผังและการพัฒนาชุมชนเมือง การ

ใช้ท่ีดินในเมือง การจราจรและขนส่ง    



900 | คู่มือนิสติระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

182411 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5       6(1-10-7) 

 Architectural Design V 

 ปฏิบัติการออกแบบต่อเนื่องจากปฏิบัติการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 อาคารสาธารณะประเภท

พาณิชยกรรม อาคารส านักงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

เน้นแนวความคดิทางการออกแบบในการจัดวางผังบริเวณ

ขนาดใหญ่ การวางผังกลุ่มอาคารให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงโครงสร้าง ความงาม และ

ระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วนของอาคาร  

182412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6       6(1-10-7) 

 Architectural Design Vl 

     ปฏิบัติการออกแบบต่อเนื่องจากปฏิบัติการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 อาคารสาธารณะประเภท

อาคารขนาดใหญ่ โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบ

การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม ค านึงถึงโครงสร้าง ความงาม และระบบ

สาธารณูปโภคของอาคาร การออกแบบจะผนวกแนว

ทางการออกแบบอาคารที่มีความซับซ้อนทางด้านการใช้

สอยทัง้ทางด้านผังและเทคโนโลยีทางอาคาร 

182431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม  

                                                          3(3-0-6) 

 Lighting for Architectural Design 

 ทฤษฎีแสงเบื้องต้น องค์ประกอบของแสง

ธรรมชาติ เทคนิคและวิธีการใช้แสงธรรมชาติ ภายใน

อาคารประเภทต่างๆ โดยการศึกษาพฤติกรรมในการ

ตอบสนองของมนุษย์กับแสงสว่าง ตัวอย่างการออกแบบ

ในการใช้แสงธรรมชาติในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง

ด้านการใช้งานและด้านสุนทรียภาพ และความประหยัด  

182441 การบริหารการก่อสร้าง           3(3-0-6) 

 Construction Management 

 บทบาทการบริหารจัดการและควบคุมงาน

ของสถาปนิก วิศวกร และผู้ รับจ้างก่อสร้าง ต่องาน

ก่อสร้างหลากหลายกรรมวิธี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ควบคุมการก่อสร้างและมาตรการความปลอดภัย  

 

 

182442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน 

                                                           3(1-4-4) 

 Basic Architectural Conservation 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ และการวิ เคราะห์คุณค่าและ

ความส าคัญขององค์ประกอบดังต่างๆ ศึกษาปัญหา

เศรษฐกิจ สังคม และข้อจ ากัดต่างๆในงานการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม 

182443 การออกแบบภายในข้ันพื้นฐาน  3(1-4-4) 

 Basic Interior Design 

 พื้ น ฐาน ในการออกแบบภาย ในอาคาร  

พฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนต่าง ๆ และ

การเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการออกแบบ 

รูปแบบเคร่ืองเ รือน ที่ โล่งว่างภายในและการสร้าง

บรรยากาศภายในจากการเลือกใช้วัสดุ พืน้ผวิ สี การให้ 

แสงสว่าง  การออกแบบเพื่อการผลิตเคร่ืองเรือนในระบบ

อุตสาหกรรม 

182447 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง   3(3-0-6) 

 Building Cost Estimate 

 หลักการและระบบการประมาณราคา การ

คิดค านวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้าง ตลอดจนการคดิภาษ ีก าไร และคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

182448 การฝึกงาน          270 ช่ัวโมง 

 Professional Training 

 ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

สาขาสถาปัตยกรรมในส านักงานหรืองานภาคสนามที่

เก่ียวขอ้งเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 270 ช่ัวโมง  

182511 เตรียมวิทยานิพนธ์                  3(0-6-3) 

 Thesis Preparation  

 กระบวนการและวิธีการให้ได้มาซ่ึงข้อมูล

อย่างมีระบบ ถูกต้อง และอ้างอิงได้ ทัง้ระเบยีบวิธีการ การ

วิจัย เ ชิงวิตรรก และการวิจัย เ ชิงประจักษ์  ส าห รับ

ประยุกต์ใช้ในการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ทาง

สถาปัตยกรรม  
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182512 วิทยานิพนธ ์         9 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การเลือกโครงการที่จะศึกษาและออกแบบ 

การก าหนดความต้องการของโครงการ รายละเอียด

เก่ียวกับขอบเขตของงาน ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม 

และความเป็นไปได้ด้านการเงิน กฎหมายและข้อบังคับ

เก่ียวกับการก่อสร้างอาคารตามประเภท การเลือกที่ตั้ง 

และแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและภูมิ

สถาปัตยกรรม การแสดงผลงานออกแบบร่างจาก

โครงงานวิทยานิพนธ์ การแก้ไขพัฒนาแนวความคิด และ

การแสดงผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการเขียน

แบบและการท าหุ่นจ าลองอาคาร พร้อมทั้งการส ารวจ

ปริมาณวัสดุและการประมาณราคา 

182541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชพี 3(3-0-6) 

 Law and Professional Practice 

 กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่

เก่ียวขอ้งกับผูว้่าจา้งและผู้ออกแบบ กลไกในการท างานใน

สานักงานสถาปนิก ความเขา้ใจในเทศบัญญัติและระเบียบ

การปฏิบัติวิชาชีพ การประกวดราคาและสัญญาจ้าง การ

ตรวจรับงานก่อสร้างและการติดตามผลงาน 

182542 สัมมนา             1(0-2-6) 

 Seminar  

 การสัมมนา ในหัวข้อและ/หรือศาสตร์ต่างๆที่

เก่ียวข้องกับการคิดและสร้างงานทางสถาปัตยกรรม เพื่อ

ประยุกต์และบูรณาการในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม

ขั้นสูง ในหัวข้อพิเศษหรือตามที่ก าหนดหรือได้รับการ

อนุมัติจากทางสาขาวิชาฯ 

182551 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน           3(3-0-6) 

 Vernacular Architecture 

 วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้น ถ่ินใน

ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล

ต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะพื้นถ่ิน ปัจจัยทาง

สังคม จารีตประเพณี คติ ความเช่ือ และปัจจัยทางด้านภูมิ

ประเทศ วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ฯลฯ วิเคราะห์

สายใยที่น าไปสู่การสืบสาน และอุปสรรคต่อการสืบทอด 

 

182552 สถาปัตยกรรมไทย           3(3-0-6) 

 Thai Architecture 

 องค์ประกอบในอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรม

ไทย ตั้งแต่ตัวอาคาร ไปจนถึงส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวด

บัว ฐาน และโครงสร้างหลังคา ที่สืบทอดเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมมาแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์วิจัยถึงคุณสมบัติพิเศษ ปรัชญาใน

การวางผัง และปัจจัยที่มีผลในการใช้สอยอีกทั้งมีคุณค่า

ทางสุนทรียศาสตร์  

182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย           3(3-0-6) 

 Contemporary Architecture  

 สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  

วิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีทั้งทางกายภาพและ

ความหมายเชิงวัฒนธรรม เน้นองค์ประกอบที่มีผลต่อ

บรรยากาศของพื้นที่  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

รูปลักษณะที่ มีผลต่อจิตวิทยาการรับรู้ ตลอดจนการ

เช่ือมโยงอาคารกับสภาพพืน้ที่  

182554 วัฒนธรรมและคติความเช่ือล้านนา 

              3(3-0-6) 

 Lanna Culture and Beliefs  

 ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและความเช่ือ ที่ส่งผลต่อการสร้างผลงาน

สถาปัตยกรรมล้านนา เปรียบผลกระทบระหว่างการ

เปลี่ ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม กับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

182555 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินล้านนา

              3(3-0-6) 

 Arts and Vernacular Architecture of 

 Lanna 

 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุค

ล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน

ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
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182556 การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม

                             3(3-0-6) 

 Detail Specification Design of 

 Architecture 

 ความสัมพันธ์ระหว่ างความงามในงาน

สถาปัตยกรรมและการออกแบบรายละเอียดทาง

สถาปัตยกรรม รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและการ

เลือกวัสดุในงานออกแบบรายละเอียด 

182557 คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน

 สถาปัตยกรรม            3(1-4-4) 

 Computer for Architectural Presentation 

 ทฤษฎีและแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การออกแบบสถาปัตยกรรม ฝึกปฏิบัติ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม การน าเสนอ

ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์การออกแบบ

สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 

182558 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 

 Architecture Photograph 

 ทฤษฎีและแนวทางการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อ

การถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ และ

การน าเสนอผลงานการถ่ายภาพและผลงานออกแบบทาง

งานสถาปัตยกรรม 

183111 ประวัตศิาสตร์ศิลปะการแสดง   3(3-0-6) 

 Performing Arts History 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ 

ของตะวันออก ตะวันตก และไทย ในเร่ือง การเกิด การ

พัฒนา การคงอยู่ การเปลี่ยนแปลง ของรูปแบบ เนื้อหา 

และบทบาทหน้าท่ีในสังคม เศรษฐกจิ และ วัฒนธรรม 

183121 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง   

              3(2-2-5) 

 Elements and Techniques  

 รูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของการแต่งกาย 

อุปกรณ์การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิค

พิเศษท่ีใช้ในศิลปะการแสดง 

 

183131 การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว     3(2-3-6) 

 Pleng Cha and Pleng Reo Dances         

 ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ 

การร าเพลงช้า เพลงเร็ว 

183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน          

              3(2-3-6) 

 Ram Mae Bot and Classical Rabam 

 ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการร าแม่บทและ

ระบ ามาตรฐาน 

183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 

 แบบบุรุษเพศ           3(2-3-6) 

  Lanna Folk Performing Arts in  

 Masculine Style 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศ 

183151 จลนศิลป์            3(2-3-6) 

  Kinetic Arts 

  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองร่างกายมนุษย์และ

อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  และการ

เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ การใช้พลัง ช่องว่าง ทิศทาง 

เจตนารมณ์ และปัจจัยต่างๆ ในการเคลื่อนไหว  

183212  ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง

                                            3(3-0-6)   

    Theories and Criticism Performing Arts  

   ทฤษ ฎีศิ ลปะการแสด งของต ะวั นออก 

ต ะ วั น ต ก  แ ล ะ ไ ทย  ทฤษ ฎี อื่ น  ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ

ศิลปะการแสดง การวิจารณ์ศิลปะการแสดง  

183213 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5)   

   Research Methodology  

   ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการ

วิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บ
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รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการ

น าเสนอรายงานการวิจัย 

183222 ศิลปะการแสดงทางส่ือสมัยใหม่ 3(2-3-6) 

  Performing Arts in Modern Media 

  หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การ

ออกแบบ เทคนิคการน าเสนอ การบันทึกภาพ  และเสียง 

การล าดับภาพ การบรรยาย และการพากย์ 

183233 ละครนอก            3(2-3-6) 

   Lakon Nok  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ    การแสดง

ละครนอก 

183234   ละครใน            3(2-3-6) 

   Lakon Nai  

   ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละครใน 

183242   ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบ 

 สตรีเพศ            3(2-3-6) 

   Lanna Folk Performing Arts in  

 Feminine Style 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบสตรีเพศ 

183243   ศิลปะการแสดงของราชส านักล้านนา 

                                                          3(2-3-6) 

  Performing Arts of Royal Lanna Court 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ของศิลปะการแสดงราชส านักล้านนา 

183252  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1        3(2-3-6) 

 Contemporary in Performing Arts I 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ของศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับเบื้องต้น 

 

 

183253  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2       3(2-3-6) 

  Contemporary in Performing Arts II 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ร่วมสมัยระดับปานกลาง  

183323  วรรณกรรมและการประพันธ์บท 

 ศิลปะการแสดง                     3(2-2-5) 

  Literature and Script Writing for  

 Performing Arts 

   วรรณกรรมเพื่อศิลปะการแสดง การเขียน

บทส าหรับการแสดง โครงเร่ือง บุคลิกภาพตัวละคร 

ความคิด ค าพูด ดนตรีและเสียงประกอบ ค าบรรยายฉาก

และเคร่ืองแต่งกาย การล าดับฉากการล าดับภาพ การ

เขยีนบท 

183324 การจัดการศิลปะการแสดง       3(2-2-5) 

  Performing Arts Management 

  หลักการจัดการศิลปะการแสดง องคก์รการแสดง 

โรงแสดง คณะแสดง การแสดงเวที ,  การแสดงผ่านสื่อ,           

การแสดงสัญจร กฎหมายเก่ียว กับศิลปะการแสด ง 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

183325   การออกแบบศิลปะการแสดง    3(2-3-6) 

   Choreography  

  ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ กอบ

ศิลปะการแสดง  การออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรี

และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อศิลปะการแสดง 

183326   การออกแบบการแต่งหน้า - ท าผม  

 เพื่อศิลปะการแสดง           3(2-2-5) 

 Make up Design and Hair design for 

  Performing Arts  

 หลักการออกแบบการแต่งหน้าและท าผม 

ส าหรับการแสดงบนเวที เคร่ืองส าอาง การปรับพื้นฐาน

โครงหน้า การแต่งหน้าย้อนยุค การแต่งหน้าส าหรับ

นักแสดงชาย การแต่งหน้าส าหรับนักแสดงหญิง ตามบท

ของการแสดง  
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183327  การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 ศิลปะการแสดง           3(2-2-5) 

 Costume Design for Performing Arts 

 หลักการและปฏิบัติการการออกแบบเคร่ือง

แต่งกาย ส าหรับการแสดงบนเวทีและทางโทรทัศน์   

รูปแบบ กรรมวิธีการผลิต คุณสมบัติ และโอกาสใช้สอย

ของเคร่ืองแต่งกายตามเพศ     ชุดประจ าชาติ เทศกาล 

อาชีพ อายุและยุคของตัวละคร  

183328   การออกแบบฉากศิลปะการแสดง 

                                                          3(2-2-5) 

 Scenery Design for Performing Arts 

 หลักการและปฏิบัติการออกแบบฉาก วัสดุที่

ใช้ในการสร้างฉาก การติดตั้งและการเปลี่ยนฉาก การ

ออกแบบฉากบนเวที การออกแบบฉากทางโทรทัศน์ 

183335   การร าเพลงหน้าพาทย์           3(2-3-6) 

   Napat Dance 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ    การร า

เพลงหน้าพาทย์ 

 

183336  ละครพันทาง           3(2-3-6) 

  Lakon Panthang  

  ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง  ละคร

พันทาง 

183337   ละครชาตรี            3(2-3-6) 

   Lakon Chatri  

   ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละคร

ชาตรี 

183338  ละครดึกด าบรรพ์           3(2-3-6) 

  Lakon Dukdamban  

  ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงละครดึก

ด าบรรพ์ 

 

183339  โขน            3(2-3-6) 

 khon 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง

โขน 

183354 ศิลปะการแสดงอาเซยีน           3(2-3-6) 

 Performing Arts of ASEAN 

 รูปแบบ เนือ้หา บทบาทของศิลปะการแสดงที่

ส าคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

183355  การเต้นบัลเล่ต์เบ้ืองต้น           3(2-3-6) 

   Basic Ballet Dance  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ    การเต้น

บัลเล่ต์เบื้องต้น 

183356  การเต้นแจ๊สเบ้ืองต้น           3(2-3-6) 

  Basic Jazz Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ     การเต้น

แจส๊เบื้องต้น 

183361  ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ล้านนา  

                                                          3(2-3-6) 

  Performing Arts of Ethnic Lanna 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การฟ้อนร า

ของชาติพันธุใ์นล้านนา 

183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขง 

              3(2-3-6) 

 Performing Arts of Ethnic Maekong 

 Basin 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การฟ้อนร า

ของชาติพันธุล์ุ่มน้ าโขง 
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183363  ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซยี 

                                            3(2-3-6) 

   Ethnic Performing Arts of ASIA 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 

ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง

ชาติพันธุใ์นเอเชีย 

183371   ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1   3(2-2-5) 

 Performing Art Television I 

 หลักการและวิธีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า 

การเคลื่อนไหวร่างกาย การพูด ผ่านกล้องโทรทัศน์  

ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของกล้องโทรทัศน์  

มุมกล้อง ประเภทของภาพ การเรียงล าดับภาพ กับ

วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางศิลปะการแสดง 

183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2  3(2-2-5) 

 Performing Arts for Television II 

 หลักการและวิธีการแสดงฟ้อนร าและละคร 

ผ่านกล้องโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดง

ระบ าและละคร บทโทรทัศน์ ฉาก แสง เคร่ืองแต่งกาย และ

การท างานของกล้องโทรทัศน์  

183373  การผลิตรายการแสดงและการก ากับ 

 การแสดงทางโทรทัศน์           3(2-2-5) 

 Television Production and Directing 

 การก าหนดแนวคิด รายการแสดงทาง

โทรทัศน์ การก าหนดแนวรูปแบบการแสดงทางโทรทัศน์ 

การคัดเลือกผูแ้สดง การก ากับการฝึกซ้อม การก ากับการ

แสดง การล าดับภาพการแสดงทางโทรทัศน์ 

183414  สัมมนา                                1(0-3-2)      

  Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ  การอภิปราย และการ

ตอบ ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านศิลปะการแสดง 

183415  ศิลปะการแสดงนิพนธ์           6 หน่วยกิต 

 Performing Art Thesis 

 การประมวลความรู้ทางศิลปะการแสดง ด้าน

การอนุ รักษ์  ด้านการสร้างสรรค์  การจัดท าเอกสาร

วิชาการประกอบการอธบิาย แนวความคดิ วิธีการ การจัด

น าเสนอ การวิเคราะห์และสรุป    การจัดการแสดงสู่

สาธารณชน 

183481  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ท า ง ด้ า น

ศิลปะการแสดงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ  และ

เอกชน 

183482 สหกิจศึกษา                    6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education 

   การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดงใน

สถานประกอบการทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

184111  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 

                                                           4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design I 

 พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่

โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความต้องการของ

ผู้ใช้ ความสัมพันธ์พื้นที่ ใ ช้สอย การออกแบบสัดส่วน 

รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร 

184121 การเขียนภาพ            3(1-4-4) 

 Drawing and Painting 

 พื้นฐานการวาดภาพศิลปะ ภาพเรขาคณิต

ด้วยดินสอ การใช้สีน้ า อุปกรณ์เขียนภาพ  การวาดเส้น 

การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพ

ภายนอกและภายใน 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  และ

 พื้นฐานการออกแบบ            3(1-4-4) 

 Composition Art and Fundamental 

 Design 

 หลักการออกแบบทางศิลปะ  จุด เส้น ระนาบ 

แสง เงา ทฤษฎีสี การจัด องค์ประกอบทางศิลปะ การ

น า เสนอผลงาน  2 มิติ  และ  3 มิติ  การออกแบบ

สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน การวิ เคราะห์  สังเคราะห์  

ก า ห น ด แน วคิ ด ใ น ก า รออกแบบสถาปั ต ย ก ร รม 
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ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย ที่ว่าง รูปทรง ระบบ

โครงสร้าง 

184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน    3(1-4-4) 

 Basic Interior Architecture  

 หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน การ

ใช้สอยพื้นที่ ขนาด สัดส่วนและการออกแบบเคร่ืองเรือน 

ลักษณะกายภาพของมนุษย์ กับความต้องการในการใช้

พืน้ที่ ภาวะความน่าสบาย 

184124 การเขียนแบบเบ้ืองต้น            3(1-4-4) 

 Basic Drafting 

 การเขียนแบบโดยใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ 

อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ภาพ 3 มิติ การ

เขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของงาน

สถาปัตยกรรมภายใน 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design II 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย  การจัดพื้นที่โล่ง

ว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์

พืน้ที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จติวิทยาผูใ้ช้งาน สภาวะ

แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ

ระบบอุปกรณ์อาคาร 

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design III 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดวางพื้นที่ใช้สอยใน

อาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทร้านอาหาร การจัด

พื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย 

ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา

ผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ

โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร 

 

 

 

 

184213 แนวความคิดในการออกแบบ  

              3(2-2-5) 

 Design Concepts  

 ที่มาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การ

ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการ

วิ เคราะห์  สัง เคราะห์   แนวคิดที่ ใ ช้ในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน  

184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม

 ภายใน             3(1-4-4) 

 Presentation Techniques for Interior 

 Architecture  

 เทคนิคของการน าเสนอผลงานการออกแบบ

ทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขยีน  แปลน รูปด้าน รูปตัด 

ทัศนียภาพ แบบขยายและหุ่นจ าลอง  นิทรรศการผลงาน

การออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของ แสง สี 

เสียง และเงา 

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 

               3(1-4-4) 

 Interior Structure I  

 วั ส ดุ  เ ท คนิ ค ก า รติ ด ตั้ ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน การประสาน

และการติดตั้งเคร่ืองเรือน  เขยีนแบบโครงสร้าง แบบขยาย

รายละเอียดเคร่ืองเรือน และงานตกแต่งภายใน 

184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 

               3(1-4-4) 

 Interior Structure II 

    ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง

สถาปัตยกรรมภายใน แบบก่อสร้างเคร่ืองเรือนที่เก่ียวข้อง

กับโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน แบบขยาย ตาม

หลักเกณฑ์ของโครงสร้าง 

184233 โครงสร้างอาคาร           3(2-2-5) 

 Building Structure 

 คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัด แรงดึง 

แรงเค้นร่วม การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้าง

เหล็ก  การออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง  ตั้งแต่ฐานราก

จนถงึหลังคา งานการเช่ือมโครงเหล็ก 
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184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม           3(2-2-5) 

 Architectural Design  

 หลักการ  แนวความคิดและปฏิบั ติ กา ร

ออกแบบเบื้องต้นส าหรับบ้านพักอาศัย การจัดผังบริเวณ 

และผังอาคาร การจัดพื้นที่ ใ ช้สอย  สภาพแวดล้อม 

โครงสร้างสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสีเขียว และ

สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน 

184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ

 สถาปัตยกรรมภายใน            3(1-4-4) 

 Basic Computer Drafting for Interior 

 Architecture 

 ความ รู้ เบื้ องต้นในการใ ช้ฮา ร์ดแว ร์และ

ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน การ

ฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และการใช้

สัญลักษณ์ต่างๆ 

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design IV 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปัตยกรรมภายใน อาคารพาณิชย์ประเภทอาคาร

ส านักงาน การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน 

ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ

อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์

งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร  

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design V 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัด

วางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้

สอย องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน 

สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้าง

และระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

 

 

184321 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 

              3(3-0-6) 

 History of Interior Architecture 

 ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของงาน

ออกแบบสถาปั ต ย ก ร รมภา ย ใ นตั้ ง แต่ ส มั ย ก่อน

ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ

วัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และงาน

สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย 

184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย       3(3-0-6) 

 Basic Thai Architecture 

 พื้นฐานและวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม

ไทย ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ

สังคมไทยและความเช่ือถือ  ระบบโครงสร้างของอาคาร

พืน้ถ่ิน  ที่มีพื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลายและ

ศิลปะของการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมไทย 

184331  วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1

              3(3-0-6) 

 Materials and Technologies Building I 

 หลักการพื้นฐานเก่ียวกับวัสดุก่อสร้างและ

ตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 

ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและ

แสงสว่าง ระบบดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคาร

และการประหยัดพลังงาน 

184332  ออกแบบเคร่ืองเรือน และเทคโนโลยี

 เคร่ืองเรือน             3(1-4-4) 

 Furniture Design and Furniture 

 Technology 

 การออกแบบเคร่ืองเรือน  แนวความคิดของ

นักออกแบบเคร่ืองเรือนที่มีช่ือเสียง เทคนิคและวิธีการ

ผลิตเคร่ืองเรือน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการ

สร้างแบบจ าลองประกอบ วัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 

ทฤษฎี เทคนิคของการสร้างเคร่ืองเรือน ความปลอดภัยใน

งานการผลิตเคร่ืองเรือน  
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184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2

              3(3-0-6) 

 Materials and Technologies Building II 

   หลักการพื้นฐานเก่ียวกับวัสดุก่อสร้างและ

ตกแต่ง เทคโนโลยีกับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคาร

ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อ

มวลชน ระบบขนส่งในอาคารและระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร

              3(2-2-5) 

 Landscape and Interior Planting 

 หลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รูปแบบ

และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช 

การปลูกการเลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ

ตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ประดับ งานระบบอาคารที่

เก่ียวขอ้ง และสถาปัตยกรรมสีเขยีว  

184342 การประมาณราคาและการบริหารงาน

 ก่อสร้างเบ้ืองต้น           2(2-0-4) 

 Cost Estimate and Fundamental in 

 Construction Management 

 หลักการ ระบบการบริหารจัดการการ

ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคาและควบคุม

งบประมาณงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย กฏหมาย

ควบคุมอาคาร 

184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน

               3(1-4-4) 

 Photography for Interior Architecture  

 ทฤษฎีวิธีการใ ช้กล้อง ถ่ายภาพเพื่ อการ

ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การน าเสนอ

ผลงานการถ่ายภาพ 

 

 

 

 

 

184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

 และการสร้างภาพ 3 มติิ           3(1-4-4) 

 Computer Graphic and Generated 3D 

 Model  

 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

ส าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน  การน าเสนองาน

สถาปัตยกรรมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติ 

และ 3 มิติ  

184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design VI 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท

โรงแรม การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเ รือน 

ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ

อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การ

สร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์

อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design VII 

  ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บบ

สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่พิเศษ

ประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริม

ความงามและ สปา การจัดพืน้ที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ือง

เ รือน  ประโยชน์ ใ ช้สอย  ความสัมพันธ์พื้ นที่ ใ ช้สอย 

องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ

แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ

ระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

184413  ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา 

               3(1-4-4) 

 Thai and Lanna Decoration Design 

 องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบไทย 

ลักษณะการใช้ลวดลายไทยที่มีเอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติ

ความเช่ือ ในการตกแต่งของไทย รูปแบบเคร่ืองเรือน

เคร่ืองใช้ของไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบ
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ล้านนา  ลักษณะการใ ช้ลวดลาย  การออกแบบที่ มี

เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเช่ือ ในการตกแต่งแบบ

ล้านนา รูปแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ การปฏิบัติออกแบบ

งานสถาปัตยกรรมภายใน 

184431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

 ภายใน            3(3-0-6) 

 Lighting for Interior Architectural 

 Design 

 ทฤษฎี องค์ประกอบทางเทคนิค  พฤติกรรม

ในการตอบสนองของมนุษย์กับการออกแบบการส่องแสง

สว่าง  วิธีการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ภายใน

อาคารประเภทต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการออกแบบการใช้

แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบใน

ด้านความประหยัด  

184432 การปรับปรุงอาคาร           3(2-2-5) 

 Building Renovation 

 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าให้มี

ประสิทธิภาพในการใช้งานในรูปแบบใหม่  การแก้ไข

โครงส ร้า งอาคารและวัสดุหุ้ มผิ ว โครงส ร้า ง  การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช้งานและการเปลี่ยนแปลง

ระบบโครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคาร

ใหม ่

184441 วัฒนธรรมและคติความเ ช่ือ ล้ านนา                          

                                            3(3-0-6) 

 Lanna Culture and Belief 

 ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและความเช่ือ ที่ส่งผลต่อการสร้างผลงาน

สถาปัตยกรรมล้านนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านวัฒนธรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วม

สมัย 

184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน

               3(1-4-4) 

 Fundamental in Architectural Conservation 

 ห ลั ก ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ  และการวิ เคราะห์คุณค่าและ

ความส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ   ศึกษาปัญหา

เศรษฐกิจ สังคม และข้อจ ากัดต่างๆ ในงานการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม 

184443  การฝึกงานวิชาชีพ         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา

สถาปัตยกรรมภายใน ในส านักงานหรือภาคสนามเพื่อให้

ได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แทจ้ริง 

184511 เตรียมวิทยานิพนธ์           3(0-6-3) 

 Thesis Preparation 

 เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวน

ทฤษฎี รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาที่ตั้งโครงการ 

ผู้ใช้งาน กฎหมายและเทศบัญญัติ การเตรียมวิทยานิพนธ์

ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

184512 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการพืน้ที่

ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย ผังบริเวณ การจัดวาง

แปลน แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบ การ

เขียนแบบก่อสร้าง และการแสดงผลงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน  

184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชพี 

              3(3-0-6) 

 Law and Professional Practice 

 กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การ

ปฏิบัติระหว่างลูกค้าและสถาปนิกผู้ออกแบบ กลไกการ

ท างานในส านักงานสถาปนิกและควบคุมงานก่อสร้าง 

เอกสารสัญญาการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญา

บริการภายในตึก  ด้านธุรกิจ จรรยาบรรณวิ ชา ชีพ 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ขอ้บัญญัติ เทศบัญญัติ และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับงานสถาปัตยกรรมภายใน  
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184542 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

184551 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้น ถ่ิน

 ล้านนา            3(3-0-6) 

 Arts and Vernacular Architecture of 

 Lanna 

 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุค

ล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน

ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

184552  ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ 

               3(1-4-4)  

 Exhibition and Museum Design 

 หลักการ องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ

และพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อ

ความหมาย เร่ืองราว สัญลักษณ์ และจิตวิทยาในการ

ออกแบบพื้นที่การจัดส่วนแสดงนิทรรศการ ปฏิบัติการ

ออกแบบนิทรรศการ ทัง้แบบช่ัวคราว และแบบถาวร 

185111 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 1       

                                                           3(1-4-4) 

 Basic of Western Music Instrumental 

 Skills and Ensemble I  

 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน 

เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเคร่ืองดนตรี สรีระของ

คอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี หรือการดูแล

สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึก

โสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ 

อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่

เห็น และการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน

ประเภทต่าง ๆ  

 

 

 

185112 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 2                      

                                                           3(1-4-4) 

                  Basic of Western Music Instrumental 

 Skills and Ensemble II                  

 เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง  การออก

เสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การ

เล่น หรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันได

เสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงรวม

วงบทเพลงประเภทต่าง ๆ  

185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 1                            

                                                          3(2-2-5) 

 Sight-Singing and Aural Training I 

 วิธีการร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายตัว

โน้ตโด ระดับพื้นฐาน การฟังทางเดินคอร์ดพื้นฐาน และ

ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากการได้ยิน 

185114 การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท  2   

                                                          3(2-2-5) 

 Sight-Singing and Aural Training II 

 วิธีการร้อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลระบบ

ย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียงเมเจอร์  ไมเนอร์ อย่างน้อย 2 

ชาร์ป 2 แฟล็ต ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากเสียง

และท านองที่ได้ยิน การร้อง การบันทึกโน้ตท านองคู่และ

การย้ายบันไดเสียงขัน้พืน้ฐาน                    

185115  คีย์บอร์ดข้ันพื้นฐาน                3(2-2-5) 

      Basic of keyboard  Skills 

 คีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 

1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่นบท

เพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง           

185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1           3(3-0-6) 

 Theory of Western Music  I 

 ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เคร่ืองหมาย

ก ากับจังหวะ โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง

ไมเนอร์ โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ ทรัย

แอด คอร์ด และการพลิกกลับ  
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185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                3(3-0-6) 

 Theory of Western Music II 

 ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคเพลง

แบบต่างๆ การใช้คอร์ดโดมินันท์เซเวนซ์การพลิกกลับ 

พืน้ฐานการเขยีนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอก

คอร์ดแบบต่างๆ  

185211 ทฤษฏีการประสานเสียง 1        3(3-0-6) 

 Theory of Harmony  I  

 การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ

ประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม  

การใช้คอร์ด 7 9 11 และ 13 และการประสานเสียงจุดพัก

ประโยคเพลง 

185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2        3(3-0-6) 

 Theory of Harmony II 

 การประสานเสียงที่เป็นซีเควนซ์ การด าเนิน

คอร์ด การวางคอร์ด การวิเคราะห์เสียงประสาน การสร้าง

แนวท านองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ 

185221  คีย์บอร์ด 1                             3(1-4-4) 

 Keyboard  I 

 การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การวางนิ้ว 

การใช้ข้อมือและแขน ท่าทางการบรรเลง การเล่นอาร์เปจ

โจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 1-2 ช่วงเสียง การ

เล่นบทเพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185222 คีย์บอร์ด 2                            3(1-4-4) 

 Keyboard II 

 ฝึกการเล่นเพเดิล อาร์เปจโจ บันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 

ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น การควบคุม

น้ าหนักมือ-นิว้ การเล่นดัง-เบา การเล่นบทเพลงสไตล์ โพ

ลิโพนี บทเพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185223 ขับร้อง 1                                3(1-4-4) 

 Voice  I 

 หลักการใช้เสียงในการขับร้องสากลพื้นฐาน 

ท่าทางการร้องเพลง การควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง 

การผลิตเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ เสียงควบกล้ า

ที่ถูกต้อง ขับร้องบันไดเสียง การร้องซอลเฟจจิโอ การ

บ ารุงรักษาเสียง และการขับร้องเพลงขัน้ต้น 

185224 ขับร้อง 2                               3(1-4-4) 

 Voice II 

 หลักการใช้เสียงในการขับร้องสากล การ

ควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง การฝึกกระบังลม การผลิต

เสียง  การวางต าแหน่งของลิน้ ริมฝปีาก และขากรรไกรให้

สัมพันธกั์บการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะ “d” “w” 

“v” “m” “ng” “z” “s” และ “th” การขับร้องบันไดเสียง

เมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ การร้องบทเพลงสมัยต่าง ๆ 

เป็นภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษที่

คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า 

185225    เคร่ืองสาย 1                       3(1-4-4) 

 String  I 

            วิธีการสี การใช้คันชัก การตั้งเสียง โครงสร้าง

ของเคร่ืองสายสากล การใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์

เคร่ืองสาย การเกิดเสียง การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ต

ดนตรีทันททีี่เห็น  การเทยีบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และการ

ปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน 

185226 เคร่ืองสาย 2                          3(1-4-4) 

 String II 

 การผลิตเสียง การตั้งเสียง ทักษะการอ่าน

โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ

เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 

การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น

มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่าง  

185227    กีต้าร์ 1                                 3(1-4-4) 

 Guitar I 

 เทคนิคการใ ช้นิ้ วแบบต่างๆ  โครงส ร้าง

ของกีต้าร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีต้าร์ การเล่นบันไดเสียง  

การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น

มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่างๆ ในระดับพื้นฐาน 
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185228  กีต้าร ์2                                 3(1-4-4) 

 Guitar  II 

 เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง ทักษะการ

บรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูก

จังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง

ไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรี

ทันทีที่เห็น การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบท

เพลงกีต้าร์ประเภทต่าง ๆ 

185229 เคร่ืองลมไม้ 1                         3(1-4-4) 

 Woodwind  I 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ โครงสร้าง การ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง

ไมเนอร์ อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การ

เทียบเสียงให้ เป็นมาตรฐาน  และปฏิบัติบทเพลงใน

ระดับพื้นฐาน   

185231   เคร่ืองลมไม้ 2                         3(1-4-4) 

 Woodwind  II 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ โครงสร้าง การ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ การเกิดเสียง ทักษะการบรรเลงใน

อัตราจังหวะที่ เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝกึหัด  

การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น

มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ   

185232 เคร่ืองทองเหลือง 1                  3(1-4-4)  

 Brass I 

  เ ท คนิ ค ก า รป ฏิ บั ติ เ ค ร่ื อ ง ทอ ง เ ห ลื อ ง 

โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่น

บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝกึหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันททีี่เห็น การเทยีบเสียงให้

เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน 

185233    เคร่ืองทองเหลือง 2                  3(1-4-4) 

 Brass  II 

 เ ท คนิ ค ก า รป ฏิ บั ติ เ ค ร่ื อ ง ทอ ง เ ห ลื อ ง 

โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง ทักษะ

การบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น

บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝึกหัด การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน การอ่านโน้ต

ดนตรีทันททีี่เห็น และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ   

185234  เคร่ืองกระทบ 1                       3(1-4-4) 

 Percussion  I 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองกระทบ โครงสร้าง 

การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่นบันไดเสียง 

การเล่นแบบฝึกหัด  การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น  การ

เทียบเสียงให้ เป็นมาตรฐาน  และปฏิบัติบทเพลงใน

ระดับพื้นฐาน 

185235 เคร่ืองกระทบ 2                  3(1-4-4) 

 Percussion  II 

 โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิต

เสียง เทคนิคการควบคุมไม้ตี ทักษะการบรรเลงในอัตรา

จังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นบันไดเสียง การเล่น

แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และปฏิบัติบท

เพลงประเภทต่างๆ   

185241   การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1       3(1-4-4) 

   Classical Music Ensemble I  

 พื้นฐานการบรรเลงรวมวงโดยใช้เคร่ืองดนตรี

ประเภทต่างๆ วงเคร่ืองสาย วงเคร่ืองเป่าลมไม้ วงเคร่ือง

เป่าทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการรวมวงใน

ลักษณะดูเอ็ต ทรีโอ วงควอเท็ต หรือแบบอื่นๆ การบรรเลง

โดยการใช้บทเพลงคลาสสิก  และการแสดงต่อสาธารณชน    

185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2    3(1-4-4) 

 Classical Music Ensemble II 

       การบรรเลงรวมวงโดยใช้เคร่ืองดนตรีประเภท

ต่างๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ วงเคร่ืองเป่าทองเหลือง หรือวง

เคร่ืองกระทบ การรวมวงในลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต 

หรือแบบอื่นๆ การบรรเลงการรวมวงโดยการใช้บทเพลง

คลาสสิกประเภทต่างๆ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่าง

พรอ้มเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 
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185243 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1   3(1-4-4) 

 Jazz and Blues Music Ensemble I  

 การบรรเลงรวมวงแจส๊และบูลส์โดยการใช้บท

เพลงระดับพื้นฐาน วิธีการบรรเลงคีตปฎิภาณ โครงสร้าง

และรูปแบบของดนตรีแจ๊สและบูลส์ งานเพลงที่ส าคัญ การ

เล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดง

ต่อสาธารณชน 

185244 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2 3(1-4-4) 

 Jazz and Blues Music Ensemble II 

  การบรรเลงรวมวงแจ๊สและบูลส์  โครงสร้าง

และรูปแบบของดนตรีแจ๊สและบูลส์  งานเพลงแจ๊ส

และบูลส์ที่ส าคัญ โดยการใช้บทเพลงระดับที่มีจังหวะที่

ซับซ้อน การเล่นแบบฝึกหัด การบรรเลงคีตปฎิภาณ การ

เล่นอย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน  

185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1    3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble I  

             การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้

บทเพลงสมัยนิยมระดับพื้นฐาน โครงสร้าง รูปแบบของงาน

เพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่าง

พรอ้มเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2    3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble II 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้

บทเพลงสมัยนิยมที่มีจังหวะซับซ้อน โครงสร้างและรูปแบบ

ของงานเพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การเล่นแบบฝึกหัด การ

เล่นอย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185247 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 1      3(1-4-4) 

 Country  Music Ensemble I 

 การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง

ลูกทุง่ระดับพื้นฐาน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากลหลากหลาย

ชนิด ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ และการแสดงต่อ

สาธารณชน 

185248 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 2     3(1-4-4) 

 Country  Music Ensemble II 

              การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง

ลูกทุ่งที่ มีจังหวะซับซ้อน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากล

หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ และการแสดง

ต่อสาธารณชน  

185249 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1  

                                                           3(1-4-4) 

 Choral  Ensemble I 

 การขับร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน บท

เพลงส าหรับวงประสานเสียงที่ส าคัญ โครงสร้าง รูปแบบ

ของบทเพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึกหัด 

การขับ ร้องอย่ า งพ ร้อม เพ รีย ง  และการแสดงต่อ

สาธารณชน 

185251 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2    3(1-4-4) 

 Choral Ensemble II 

 การขับร้องประสานเสียงโดยใช้จังหวะและ

ระดับเสียงที่ซับซ้อน บทเพลง โครงสร้าง รูปแบบของบท

เพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึกหัด การขับ

ร้องอย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185311 การแต่งท านองสอดประสาน    3(3-0-6) 

 Counterpoint  

 การเขียนการสอดท านองดนตรีระบบอิงโมด 

อิงกุญแจเสียง การแต่งท านองเดียว และการเขียนแนว

เสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ   

185312 ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล    3(3-0-6) 

 Western Music History and Literature 

 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่

สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการของเคร่ืองดนตรีที่

ส าคัญ  วงดนตรี บทเพลงที่ส าคัญ  ชีวประวัตินักดนตรี

และคีตกวตีั้งแต่อดีตถงึปัจจุบัน 

185313 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล                                

                                                          3(3-0-6) 

 Form and Analysis of Western Music 

 องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ท านอง 

จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร้าง

พื้นฐานของบทเพลงระบบอิงกุญแจเสียงประเภทต่าง ๆ 

รูปแบบโพลีโฟนิก โฮโมโฟนิก ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์ 

จนถงึ สมัยศตวรรษท่ี 20 
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185321 คีย์บอร์ด 3                            3(1-4-4) 

    Keyboard III 

      ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด การเล่นอาร์เปจโจ 

การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อย่างน้อย 3 

ช่วงเสียง การใช้ข้อมือ แขน นิ้ว การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่

เห็น การควบคุมน้ าหนักมือ-นิ้ว การเล่นดัง-เบา การ

ตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การเล่นบทเพลงสมัย

ต่างๆ การบรรเลงคยี์บอร์ดประกอบเคร่ืองดนตรีอื่นๆ และ

การแสดงต่อสาธารณชน 

185322 คีย์บอร์ด 4                             3(1-4-4) 

 Keyboard  IV 

 เทคนิคการเล่นย้ายบันไดเสียง การเล่นอาร์

เปจโจ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์

เปจโจ อย่างน้อย 4 ช่วงเสียง การใช้ข้อมือ แขน นิ้ว การ

อ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การควบคุมน้ าหนักมือ-นิ้ว การ

เล่นดัง-เบา การตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การ

เล่นบทเพลงสไตล์โพลิโฟนี บทเพลงสมัยต่าง ๆ การแสดง

เดี่ยว การบรรเลงคีย์บอร์ดคลอเสียงเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ 

และการแสดงต่อสาธารณชน 

185323 ขับร้อง 3                              3(1-4-4) 

   Voice  III 

 หลักการใช้เสียงให้ถูกต้องกับต าแหน่งระดับ

เสียง การควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง การผลิตเสียง 

การขับร้องข้ันคู่ การขับร้องจังหวะที่ซับซ้อน การออกเสียง

พยัญชนะ สระที่ถูกต้องประเภทของเสียงร้อง การขับร้อง

บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ การตีความหมาย

ของบทเพลง อารมณ์เพลง ขับร้องบทเพลงสมัยต่างๆ เป็น

ภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษที่

คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า การขับร้องเดี่ยวประกอบเปียโน 

และการแสดงต่อสาธารณชน 

185324  ขับร้อง 4                               3(1-4-4) 

 Voice IV 

             การควบคุมลมหายใจ การผลิตเสียง การใช้

โน้ตนอกประสานเสียง การขับร้องจังหวะที่เร็วขึ้นและ

ซับซ้อน การขับร้องเพลงแบบเชสท์โทน และเฮดโทน การ

ขับร้องเพลงภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษที่

คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า การตีความหมายบทเพลง 

ความแตกต่างของบทเพลงในแต่ละสมัย การขับร้องเดี่ยว 

ขับร้องกลุ่มประกอบเปยีโน และการแสดงต่อสาธารณชน 

185325 เคร่ืองสาย 3                          3(1-4-4) 

 String  III 

 โครงสร้าง รูปแบบของบทเพลงส าหรับ

เคร่ืองสายสากล การตีความบทเพลงการผลิตเสียง ทักษะ

การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น

ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง

ไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโครมาติก การอ่านโน้ต

ดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงประกอบเปียโน การรวมวง

เคร่ืองสาย และการแสดงต่อสาธารณชน  

185326  เคร่ืองสาย 4                          3(1-4-4) 

 String IV 

 การผลิตเสียง ความแม่นย า ทักษะการอ่าน

โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ

เสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันได

เสียงโครมาติก  อาร์เปจโจ  การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น 

การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ปฏิบัติบท

เพลงต่าง ๆ การบรรเลงประกอบเปยีโน การแสดงเดี่ยว  

185327      กีต้าร ์3                                3(1-4-4) 

 Guitar III 

 เทคนิคการวางนิ้วกีต้าร์ การผลิตเสียง การ

ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่าน

โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะ และ

ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ 

อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การเทียบเสียง

มาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงต่าง  ๆ และการแสดงต่อ

สาธารณชน 

185328   กีต้าร ์4                                 3(1-4-4) 

 Guitar IV 

 การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง 

ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การ

เล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นย า การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโคร

มาติก การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การ
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เล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น ปฏิบัติบท

เพลงต่าง ๆ การแสดงเดี่ยว การรวมวงกีต้าร์ การเทียบ

เสียงมาตรฐาน และการแสดงต่อสาธารณชน 

185329 เคร่ืองลมไม้ 3                         3(1-4-4) 

 Woodwind  III 

 เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองลมไม้ การผลิตเสียง 

การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการ

อ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ 

บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่

เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ 

และการแสดงต่อสาธารณชน 

185331     เคร่ืองลมไม้ 4                         3(1-4-4) 

 Woodwind  IV 

 การปฏิบัติ เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองลมไม้ 

การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การวางนิ้ว 

โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเกิดเสียง การเล่น

ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียงแม่นย า การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโคร

มาติก ฝึกแบบฝึกหัด  ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น 

การเทยีบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเคร่ือง

ลมไม้ ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185332  เคร่ืองทองเหลือง 3                  3(1-4-4) 

 Brass  III 

 เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองทองเหลือง การผลิต

เสียง การบังคับลมหายใจขณะเป่าผ่านก าพวด  การ

ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่าน

โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ 

บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การ

อ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติ

บทเพลงต่างๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185333 เคร่ืองทองเหลือง 4                  3(1-4-4) 

 Brass  IV 

 เทคนิคการผลิตเสียง การตีความหมายของ

บทเพลง อารมณ์เพลงทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่

เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแมน่ย า 

บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก 

อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่

เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวง

เคร่ืองทองเหลือง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185334    เคร่ืองกระทบ 3                      3(1-4-4) 

 Percussion   III 

 เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองกระทบ การผลิต

เสียง การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะ

การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะ 

และระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไม

เนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรี

ทันทีท่ีเห็น การเทยีบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ 

และการแสดงต่อสาธารณชน 

185335  เคร่ืองกระทบ 4                      3(1-4-4)  

        Percussion IV 

 การผลิตเสียง การตีความหมายของบทเพลง 

อารมณ์เพลง ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น

และซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นย า การ

เล่นบันไดเสียงประเภทต่าง ๆ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่าน

โน้ตดนตรีทันททีี่เห็น ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ การเทยีบเสียง

มาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเคร่ืองกระทบและ

การแสดงต่อสาธารณชน 

185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3       3(1-4-4) 

 Classical Music Ensemble III 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิกโดยใช้

เคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่า

ทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการรวมวงใน

ลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่างๆ  

การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา

จังหวะซับซ้อนประเภทต่างๆ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่น

อย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4       3(1-4-4) 

 Classical Music Ensemble IV 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิกโดยใช้

เคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่า

ทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการรวมวงใน

ลักษณะ ดูโอ ทรีโอวงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่างๆ  
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การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา

จังหวะซับซ้อนประเภทต่างๆ การตีความหมายของบท

เพลง การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และ

การแสดงต่อสาธารณชน 

185343 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 3 3(1-4-4) 

 Jazz and Blues Music Ensemble III 

 เทคนิคการบรรเลงคีตปฎิภาณ การบรรเลง

รวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์โดยการใช้บทเพลงที่มีจังหวะ

ซับซ้อน บทเพลงแจ๊สและบูลส์ที่ส าคัญ การผสมวงดนตรี

แจ๊ส การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง 

โครงสร้าง รูปแบบของเพลงแจ๊สและบูลส์ และการแสดง

ต่อสาธารณชน  

185344 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 4 3(1-4-4) 

         Jazz and Blues Music Ensemble IV 

 เทคนิคการบรรเลงที่ มี เสียงประสานและ

คตีปฎิภาณที่ซับซ้อนมากขึ้น การบรรเลงรวมวงดนตรีแจ๊ส

และบูลส์โดยการใช้บทเพลงที่มีจังหวะซับซ้อน บทเพลง

แจ๊สและบูลส์ที่ส าคัญ การผสมวงดนตรีแจ๊ส การเล่น

แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ

ของเพลงแจส๊และบูลส์ การตีความหมายของบทเพลง และ

การแสดงต่อสาธารณชน  

185345      การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3      3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble III 

  การบรรเลงรวมวงสมัยนิยมโดยการใช้บท

เพลงที่มีจังหวะซับซ้อน บทเพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การ

ผสมวงดนตรีสมัยนิยม การใช้อุปกรณ์เคร่ืองเสียง การเล่น

แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ

ของเพลงสมัยนิยม และการแสดงต่อสาธารณชน  

185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4      3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble IV  

 การบรรเลงรวมวงสมัยนิยมโดยการใช้บท

เพลงที่มีจังหวะซับซ้อนมากขึ้น บทเพลงไทยสมัยนิยมและ

ต่างประเทศที่ส าคัญ การผสมวงดนตรีสมัยนิยม การเล่น

แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ

ของเพลงสมัยนิยม  การตีความหมายของบทเพลงและการ

แสดงต่อสาธารณชน  

185347 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 3     3(1-4-4) 

 Country  Music Ensemble III 

             การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง

ลูกทุ่งที่ มีจังหวะซับซ้อน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากล

หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ โครงสร้าง 

รูปแบบของเพลงลูกทุง่ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185348 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 4     3(1-4-4) 

 Country  Music Ensemble IV 

      การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง

ลูกทุง่ที่มีจังหวะซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากล

หลากหลายชนิด  ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ การ

ตีความหมายอารมณ์เพลง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185349 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 3   3(1-4-4) 

 Choral  Ensemble III 

 การรวมวงประสานเสียงโดยการใช้บทเพลงที่

มีจังหวะซับซ้อน รูปแบบการผสมวงขับร้องประสานเสียง 

การเตรียมการแสดงการขับร้องประสานเสียง การเดินเขา้

สู่เวทีการแสดง การร้องแบบฝึกหัด การร้องอย่างพร้อม

เพรียง การขับร้องประสานเสียงร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากล 

วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน  

185351  การรวมวงขับร้องประสานเสียง 4     3(1-4-4) 

  Choral  Ensemble IV 

 การรวมวงประสานเสียงบทเพลงที่มีจังหวะ

และระดับเสียงซับซ้อนมากขึ้นบทเพลงขับร้องประสาน

เสียงที่ส าคัญ การตีความหมาย อารมณ์ของเพลง รูปแบบ

การผสมวงขับร้องประสานเสียง การเดินเข้าสู่เวทีการ

แสดง การร้องแบบฝึกหัด โครงสร้าง รูปแบบของเพลงขับ

ร้องประสานเสียง การร้องอย่างพร้อมเพรียง การขับร้อง

ประสานเสียงร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล

ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน  

185361  ดนตรีเอเชีย              (3-0-6) 

 Asian Music 

 รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถ่ินต่าง ๆ 

ในภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง การ

แพรก่ระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่าง

ประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน 
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185362 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส                    3(3-0-6) 

    Theory  of Jazz 

       ทฤษฎีเสียงประสานดนตรีแจ๊ส ส าเนียงเพลง

แจ๊สที่ เป็นไมเนอร์ เมเจอร์ โมด บันไดเสียงแบบแจ๊ส 

ลักษณะการเขียนคอร์ด   คอร์ดทดแทน การเคลื่อนที่ของ

คอร์ด และการวิเคราะห์บทเพลงแจส๊ 

185371  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับดนตรีสากล    

                                                          3(2-2-5) 

 Computer Technology for Western Music 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน

ดนตรีสากล การบันทึกโน้ตเพลง การบรรเลงบทเพลงด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็น การ

สร้างสรรคผ์ลงานดนตรีสากลด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบคน้

ข้อมูลทางดนตรีสากลและประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่

เก่ียวขอ้งกับงานดนตรีสากล 

185381 ทักษะเคร่ืองดนตรีสากล          3(2-2-5) 

         Western Musical Instruments Skills 

 เลือกปฏิบัติคร่ืองดนตรีสากล 1 ชนิดที่ไม่ใช่

เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกับกลุ่มรายวิชาการปฏิบัติเคร่ือง

ดนตรีสากล โดยฝึกเทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของ

เคร่ืองดนตรี หรือสรีระของคอ ปาก การดูแลสุขภาพที่

เก่ียวข้องกับการผลิตเสียงร้องหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์

เคร่ืองดนตรี การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี

เห็น และการเล่นบทเพลงประเภทต่าง ๆ  

185382  การขับร้องประสานเสียง          3(2-2-5) 

 Chorus 

 ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสาน

เสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เก่ียวข้องกับการขับร้อง

ประสานเสียง การอ านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง 

การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง

ประสานเสียงตามบทเพลงที่ก าหนด และการแสดงต่อ

สาธารณชน 

 

 

 

 

185383 การฟังและความเข้าใจดนตรีสากล                                    

                                                          3(2-2-5) 

 Western Music Listening and Understanding 

 องค์ประกอบ ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรี

สากล ลักษณะ และแนวของ ดนตรีสากล ประวัติคีตกวี 

วรรณกรรมดนตรีสากลที่ส าคัญ สุนทรียศาสตร์ของดนตรี

สากลทางด้าน ความงาม ความไพเราะ และการฟังแนว

เพลง ลักษณะดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย 

185384  การอ านวยเพลง                     3(2-2-5) 

 Conducting 

 ประวัติการอ านวยเพลงส าหรับวงดนตรี วง

ขับร้องประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง การอ านวย

เพลงในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้มือ และการใช้ไม้บาตอง 

การฝกึอ านวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่ าเสมอ แมน่ย า การ

เร่ิม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู้เพื่อใช้ในการควบคุม

วงขณะฝึกซ้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

ฝกึซ้อม 

185385  วงโยธวาทิต                           3(2-2-5) 

 Marching Band 

 วิวัฒนาการของวงโยธวาทติ เทคนิค การผสม

วงเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ หน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีในแต่ละ

ชนิด บทเพลงส าหรับพิธกีาร การอ านวยเพลงวงโยธวาทิต 

ฝกึการจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ 

185411    ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ประเภท รูปแบบ ระเบียบวิธีการวิจัยด้าน

ดนตรีสากล การท าสาระสังเขป การออกแบบงานวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางดนตรี

สากลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์  และ

วิธีการศึกษางานภาคสนาม 

185412 สัมมนา                                 1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านดนตรีสากล 
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185461  ดุริยางคสถาปัตยกรรมและอุโฆษวิทยา                               

                                                          3(3-0-6) 

 Musical Architecture and Acoustics 

 การออกแบบ การจัดพื้นที่ว่างภายในอาคาร 

ห้ อ ง  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร แส ด ง ด นต รี ป ร ะ เ ภ ทต่ า ง  ๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาคาร ห้องกับระบบ

เสียงดนตรีภายใน และกลางแจง้ คุณสมบัติของเสียงที่เกิด

จากเคร่ืองดนตรีในแง่ฟิสิกส์ การรับฟังเสียงดนตรีของ

มนุษย์ การวัดเสียง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ท าให้เกิด

ส าเนียงดนตรีของชาติต่าง ๆ  

185462  ดนตรีบ าบัด                           3(3-0-6)                               

 Music Therapy 

 ความหมายของดนต รีบ า บั ด  ประ วั ติ  

วิวัฒนาการของดนตรีบ าบัดในประเทศไทยและประเทศ

ตะวันตก องค์ประกอบของดนตรีบ าบัด จิตวิทยาดนตรี 

และประเภทของดนตรีเพื่อใช้ในการบ าบัดผู้ที่บกพร่อง

ทางด้านร่างกายและจติใจ 

185471  วิศวกรรมระบบเสียงและการบันทกึเสียง                            

                                                          3(2-2-5) 

     Audio System and Sound Recording 

 Engineering 

 ระบบเสี ย ง  รูปแบบของสัญญาน เสี ยง 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบซีเควนเซอร์ ซาวน์โมดุล 

เคร่ืองแซมปลิง ซินธิไซเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ออร์แกน 

กลองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างเสียงและแปลง

เสียงจากเคร่ืองดนตรีสากล การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล 

เคร่ืองควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางต าแหน่งของ

ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง 

185472 การจัดการงานดนตรีสากล       3(3-0-6) 

 Western Music Management 

 แนวคิดทางด้านการจัดการในสถาบันดนตรี

ต่าง ๆ การจัดการแสดงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ การ

บริหารจัดการธุรกิจดนตรีสากล การขาย การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์, กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจดนตรี และ

การติดต่อประสานงาน  

185473 การซ่อมเคร่ืองดนตรีสากล       3(2-2-5)                                                  

 Repair of Western Music Instruments 

 กลไกของเคร่ืองดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 

การซ่อมบ ารุง การปรับแต่งเสียง การดูแลรักษา การท า

ความสะอาด และการปรับเปลี่ยนช้ินส่วนเคร่ืองดนตรี

สากล  

185481   การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากล                    

                                                          3(2-2-5)       

 Western Music Composition and 

 Arrangement 

 การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง  

งานประพันธช์นิดต่างๆ โดยอาศัยแนวการประพันธข์องคีต

กวีที่มีช่ือเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การเรียบเรียงเสียง

ประสานส าหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วง

ขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงส าหรับวงดนตรีสากล

ประเภทต่างๆ เทคนิคการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีสากลแต่

ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่างๆ การเรียบเรียงเพลง

จากท านองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดง

ด้วยดนตรีจริงในการน าเสนอผลงาน 

185482 การแสดงดนตรีสากล              3(1-4-4) 

 Western Music Recital  

 การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเคร่ือง

เอก ผลงานการประพันธ์เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรี

สากล น าเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการ

รวมวงดนต รีสากลประ เภทต่ า ง  ๆ  และแสดงต่อ

สาธารณชน 

185483  การปฏิบัติและการรวมวงดนตรีสากล                                 

                                                           3(1-4-4)  

 Western Music Practicum and Ensemble 

 การปฏิบัติบทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลง

หรือการขับ ร้อง  ความถูกต้อง  ความแม่นย า  การ

ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติ

บทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจ

ครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันททีี่เห็น การบรรเลง

บทเพลงที่มีจังหวะและระดับเสียงที่ซับซ้อน การรวมวง

ประเภทต่างๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 
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185491 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

  การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เ ก่ีย วข้อ ง กับดนต รีสากล  ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

185492 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study      

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางด้านดนตรีสากล 

185493 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

            Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับดนตรีสากลในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

201111 การประมงทั่วไป               3(2-3-6) 

 General Fishery 

 การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ 

ชลสมบัติและการใช้ประโยชน์  การจับสัตว์น้ า  การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมอาหารจาก

สัตว์น้ า การตลาดและการขนส่งสัตว์น้ า องค์การสะพาน

ปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมง 

นโยบายการประมงและกฎหมายประมงของประเทศและ

ต่างประเทศ 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม                     1(0-6-3) 

 Field Work 

 ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านการประมง 

ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์และ

อนุบาลสัตว์น้ า และการจัดการฟารม์สัตว์น้ าเบื้องต้น  

201221 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า        4(3-3-8) 

 Principles of Aquaculture 

 หลักการเ ก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ประวัติ เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ

ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

และสัตว์น้ าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เก่ียวกับดิน น้ า 

พันธุ์สัตว์น้ า และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจน

ชนิดของสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝัง่ที่นิยมเลีย้ง  

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้ า3(2-3-6) 

 Aquatic Invertebrate 

 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า 

การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคัญ

ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อ

ระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าทะเล 

201242 มนีวิทยา                            3(2-3-6) 

 Ichthyology  

วิชาบังคับ

ก่อน 

: 243101 ชีววิทยา 1 

Prerequisite : 243101 Biology 1 

 ชี ว วิ ทยา  สัณฐานวิทยาและกายวิภาค 

สรีรวิทยา พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และ

กฎเกณฑ์ของช่ือวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของ

ปลาทะเล และปลาที่ส าคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

201323 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า   

                                                          3(2-3-6) 

 Water Quality for Aquaculture 

 คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์

น้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า การ

จัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การให้อากาศ 

การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อเลี้ยง

สัตว์น้ า ดินตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ การ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์ม

เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า            3(2-3-6) 

 Aquatic Animal Nutrition 

 อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโต 

และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ชีวเคมีทางโภชนาการของ

อาหารสัตว์น้ า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร 

วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ า เทคโนโลยีการ

ผลิตอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้น  การประเมินคุณค่าทาง

โภชนาการอาหารสัตว์น้ า 
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201325 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า       3(2-3-6) 

 Diseases and Parasites of Aquatic  

 Animals 

 สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะ

อาการของสัตว์น้ าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรค

และปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้ า 

ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆที่มีต่อสัตว์น้ า

ที่นิยมเลีย้ง การปอ้งกันก าจัด การรักษาโรคและปรสิตของ

สัตว์น้ า 

201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง   3(2-3-6) 

 Fishery Biotechnology 

 หลั ก เทค โน โลยี ชี ว ภาพ เบื้ อ งต้ น  พั น ธุ

วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ

เพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ง

และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ า การตัดแต่ง

พันธุกรรมในสัตว์น้ าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การ

ประยุกต์ ใ ช้ เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในการ

เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

201327 การจัดการโรงเพาะฟัก            3(2-3-6) 

 Hatchery Management 

 การเลือกสถานที่ การออกแบบโรงเพาะฟัก 

ระบบน้ าและอากาศในโรงเพาะฟัก บ่อและอุปกรณ์ที่

จ าเป็น การจัดการสุขาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อมใน

โรงเพาะฟัก  

201328  การเล้ียงปลาสวยงาม          3(2–3-6) 

 Ornamental Fish Culture 

 ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความ

ต้องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา การคัดเลือก

ชนิดของพืชที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู้

ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสินปลาสวยงาม การต่อตู้

ปลา การให้อาหาร และการบรรจุเพื่อส่งออกจ าหน่าย 

201329 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

                                                          3(2-3-6) 

 Genetics for Aquaculture 

 บทบาทของวิชาพันธุศาสตร์ต่อการประมง 

ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ า การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสม

พันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิคพันธุ

วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่

พันธุ์สัตว์น้ า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 

201330 การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน 

 ทรัพยากรทางน้ า                3(2-3-6) 

 Aquatic Resources Environmental  

  Impact Assessment 

 หลักการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ผลกระทบจาก

โครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย ชายฝั่ง 

และระบบนิเวศทางทะเล เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ า 

มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม

ตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์ผลกระทบ  

201331  มลพิษแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ า 

                                            3(2-3-6) 

 Water Pollution and Management 

 ทฤษฎีและหลักในการอนุ รักษ์ทรัพยากร 

ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าของ

ประเทศไทย ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลภาวะทางน้ า 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกโซ่

อาหารในแหล่งน้ า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคช่ันในแหล่งน้ า 

และการจัดการมลพิษแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

ประมง 

201332 อนุกรมวิธานของปลา              3(2-3-6) 

 Fish Taxonomy 

วิชาบังคับก่อน : 201242 มีนวิทยา 

Prerequisite : 201242 Ichthyology 

 ระบบอนุกรมวิ ธาน  ศัพท์บัญญัติ  และ

กฎเกณฑ์การตั้ง ช่ือ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธี

การศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใ ช้ในทางอนุกรมวิธาน 

ลักษณะเด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์
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ชนิดและจัดจ าแนกหลักการวาดรูปปลา และการเขียน

รายงานทางอนุกรมวิธาน  

201333 การส่งเสริมการประมง            3(3-0-6) 

 Fishery Extension 

 หลักและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม

การประมง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การสื่อสารและ

วิธีการ แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประมง 

การวางแผนและประเมินผล โครงการส่งเสริม หลักการใช้

โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม  

201334 สรีรวิทยาของสัตว์น้ า               3(2-3-6) 

 Physiology of Aquatic Animals 

วิชาบังคับก่อน : 201242 มีนวิทยา 

Prerequisite : 201242 Ichthyology 

 ลักษณะ หน้าที่และกลไกการท างานของ

ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่ 

การปรับตัวของปลาในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อการ

ด ารงชีวิต 

201335 เคร่ืองมอืท าการประมง            3(2-3-6) 

 Fishing Gears 

 สภาวะการประมงของประเทศไทย เคร่ืองมอื

ท าการประมงและการจ าแนก วิธีการท าประมง 

ประสิทธิภาพเคร่ืองมือท าการประมง  

201336 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ า            3(2-3-6) 

 Fish Processing 

 ค าจ ากัดความ ความส าคัญของหลักการ

เบื้องต้นในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ า, กระบวนการ

แปรรูปต่างๆ และเคร่ืองมือ, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าที่

มีความส าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย  

201341 ชีววิทยาประมง                      3(2-3-6) 

 Fishery Biology 

 ชีววิทยาประชากรของสัตว์น้ า  หลักการ

พื้นฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิคการ

ประเมินสัตว์น้ า ประเมินสัตว์น้ าในด้านอายุ การเติบโต  

 

 

การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการประมงที่

มีต่อประชากรสัตว์น้ า  

201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการ 

 ประมง                             3(2-3-6) 

 Information System and Research in  

 Fishery Science 

 บทบาทและความส าคัญทางระบบสารสนเทศ

ต่อการประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ความส าคัญของการวิจัย การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิจัย การน าขอ้มูลขา่วสาร ความรู้ และ

ผลการวิจัยไปใช้ในการประมง 

201344 นิเวศวิทยาทางน้ า                   3(2-3-6) 

 Aquatic EcologyAquatic Ecology 

 องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจ าแนก

ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่

ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ า 

ระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ แหล่งน้ า

กร่อย พืน้ที่ชุ่มน้ า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า ประชากร

และสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ มีผลต่อการด ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตในน้ า สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 

201392 ฝึกงาน                          2(0-6-3) 

 Training  

 เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบต่างๆ เตรียม

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า การให้อาหาร การ

คัดเลือกและ ดูแลพ่อ-แมพ่ันธุ ์การผสมเทยีม ณ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด และชายฝัง่ หรือฟาร์ม

เอกชน 

201445 การจัดการธุรกิจการประมง      3(3-0-6) 

 Fishery Business Management 

 แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมง

ของไทย การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด

สินค้าสัตว์น้ า หลักการท าบัญชีขั้นพื้นฐานส าหรับธุรกิจ

การประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ า ระบบโลจิ

สติกส์และการจัดการห่วง โซ่อุปทานสินค้าสัต ว์น้ า  

กฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจทางการประมง 
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201446 การจัดการทรัพยากรประมง     3(2-3-6) 

 Fishery Resource Management 

 พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น เป้าหมายในการจัดการ

ประมง แหล่งท าการประมง หลักการค านวณผลผลิตและ

สถิติประชากรสัตว์น้ า วิธีวางระเบียบและบริหารการ

ประมง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ประมง และวิธกีารพัฒนาการประมงของประเทศไทย 

201493 สัมมนา                             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ การ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 

201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการประมงในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

201495 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study                                                         

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านการประมง 

201496 สหกิจศึกษา                        6 หน่วย

กิต  

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการประมงในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง      3(2-3-6) 

 Special Problem in Fishery 

 การก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจัยเบื้องต้น  การ

ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการ

ประมง การปฏิบัติการวิจัย  การเก็บข้อมูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล จัดท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

203191 ปฎิบัติงานภาคสนาม 1             1(0-6-3) 

 Field Work I  

 ฝึกปฏิบัติงานทักษะเก่ียวกับการปลูกพืชไร่ 

การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 

203192 ปฎิบัติงานภาคสนาม 2             1(0-6-3) 

 Field Work II  

 ฝึกทักษะเก่ียวกับการปลูกพืชสวน การดูแล

รักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 

203211 การผลิตพืชเศรษฐกิจ              3(2-3-6)

 Economic Crop Production  

 การจ าแนกพืชเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติรักษา และระบบ

การท าฟาร์มเบื้องต้น 

203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร           3(2-3-6) 

 Agricultural Entomology  

 แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มี

ประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย การ

แพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล

และวิธกีารควบคุมที่เหมาะสม 

203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3(2-3-6) 

 Statistics and Experimental Designs 

 แผนการทดลองแบบต่างๆ การออกแบบ และ

การวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้าน

การเกษตร 

203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ    3(2-3-6) 

 Land Resources and Management 

 การจัดการทรัพยากรดิน การแบง่พื้นที่และ

การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม 

203215 จักรกลการเกษตร                  3(2-3-6) 

 Agricultural Mechanics  

 หลักการท างานของเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน

ชนิด และส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ ระบบการจุดระเบดิ

การจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง การระบายความร้อน การดูแล

บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
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203231 หลักการจัดการศัตรูพืช           3(2-3-6) 

 Principles of Pest Management  

 หลักการปอ้งกันก าจัดโรคพืช วัชพืช และ

แมลงศัตรูพืช 

203241 เกษตรยั่งยืน           3(2-3-6) 

 Sustainable Agriculture  

 กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน เกษตร

อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และผลที่เกิดขึ้น การจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสม นโยบายการเกษตรการจัดการทรัพยากร และ

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติท้ังปจจุบันและอนาคต 

203251 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

                                                          3(2-3-6) 

 Economic Ornamental Plant Production

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถ่ิน

ก าเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา 

การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด

ของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกจิ 

203311 พันธุศาสตร์เกษตร                  3(2-3-6) 

 Agricultural Genetics  

 จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการ

แสดงออกของยีน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ 

การกลายพันธุ์ วิวัฒนาการและความหลากหลายทาง

พันธุกรรม พฤติกรรมของโครโมโซมและเซลล์พันธุศาสตร์

เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุวศิวกรรมพืช เคร่ืองหมายดี

เอ็นเอและการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร 

203312 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น           3(2-3-6) 

 Introduction to Plant Pathology  

 ประวัติและความส าคัญทางเศรษฐกิจของโรค

พืช ที่ เ กิดจากเช้ือสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษา

สมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและ

วงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค 

เทคนิคการปลูกเช้ือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับ

ปรสิตและการปอ้งกันก าจัด 

203313 สรีรวิทยาการผลิตพืช           3(2-3-6) 

 Physiology of Crop Production  

 กระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยาของพืช 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตพืช 

203314 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพาะเล้ียง

 เนื้อเยื่อพืช                            3(2-3-6) 

 Technology of Plant Propagation and 

 Tissue Culture  

 หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและส่วนต่างๆ 

ของพืช ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การเตรียม

แปลงเพาะ การติดตา การต่อก่ิง การตอน เทคนิคการ

เพาะเลี้ ย ง เนื้ อ เยื่อพืชและปัจจัยที่ มีอิทธิพลในการ

ขยายพันธุพ์ืช 

203315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช         3(2-3-6) 

 Principles of Plant Breeding  

 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮต

เทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การน าเข้าพันธุ์พืช การรักษา

สายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไมต่ิด 

วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและ

พืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์

พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ปรับปรุงพันธุพ์ืช 

203316 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(2-3-6) 

 Principles of Agricultural Extension 

 หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร

บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท

ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อ

การพัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการส่งเสริม

การเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป 

203321 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์         3(2-3-6) 

 Seed Technology  

 สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ 

การจ าหน่าย กฎหมายด้านเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์
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เพื่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยี

ด้านเมล็ดพันธุ์ 

203322 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-6) 

 Postharvest Technology  

 เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว การบรรจุ การขน

ย้าย การขนส่ง การเก็บรักษา การปฏิบัติต่อพืชผล 

ชีววิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีที่เก่ียวข้องหลังการเก็บ

เก่ียว 

203323 การออกแบบภูมิทัศน์และจัดสวน  3(2-3-6) 

 Landscape Design and Gardening  

 ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การ

เลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ

ออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการท า

น้ าตก ขั้นตอนการจัดสวน สนามหญ้า การดูแลรักษา 

ระบบแสงและระบบน้ าในสวน 

203331 การควบคุมวัชพืช                   3(2-3-6) 

 Weed Control  

 ก า ร ป้ อ ง กั น ก า จั ด วั ช พื ช  ลั ก ษ ณ ะ

พฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดของวัชพืช การแพรก่ระจาย

และการขยายพันธุ์วัชพืช หลักและวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช 

การจ าแนกชนิดสารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช

หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน

ก าจัดวัชพืช เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดวัชพืช 

203332 จุลินทรีย์ทางการเกษตร           3(2-3-6) 

 Microorganisms in Agriculture  

 ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม

และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และการใช้

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการเกษตร และการแก้ไขปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมจากผลผลิตทางการเกษตร 

203333 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ        3(2-3-6) 

 Economic Insects  

 ชีวประวัติ  อุปนิสัย  การเพาะเลี้ยง การ

แพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในด้าน

การเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  

203341 การส ารวจและการจัดจ าแนกดิน  3(2-3-6) 

 Soil Survey and Classification  

 ลักษณะและชนิดของดิน การจ าแนกประเภท

ของดิน หลักการและวิธีการส ารวจ และการท าแผนที่ดิน 

และการท ารายงานการส ารวจดิน 

203342 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย  3(2-3-6) 

 Plant Nutritionand Fertilizer Technology 

 ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหารพืช การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดิน และลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช วิธีการที่

เหมาะสมส าหรับการเก็บ และเตรียมตัวอย่างดินและพืช

เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี ทฤษฎีของวิธีการวิเคราะห์ การ

แปรผลข้อมูลและการใช้ผลการวิเคราะห์ ชนิดของปุ๋ย

อินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ คุณสมบัติที่ส าคัญของปุ๋ย การใช้

กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

203343 การจัดการน้ าส าหรับการเกษตร  3(2-3-6) 

 Water Management for Agriculture  

 การจัดการใช้น้ าเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืช

ความสัมพันธร์ะหว่างน้ า ดิน และพืช ระบบการใช้น้ าในพืช

ไร่ การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าจากผลิตผลพืชไร่

และอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 

203351 พืชไร่เศรษฐกิจ                      3(2-3-6)

 Economic Field Crops  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บ

รักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ 

203352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ          3(2-3-6) 

 Economic Vegetable Crop Production 

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถ่ินก าเนิดของ

พืชผักและเห็ดเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูกผักแบบ

ไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการปัจจัยที่มีผลต่อการ

เพิ่มคุณภาพและผลผลิต การตลาด การแปรรูปและคุณค่า

ทางอาหารของพืชผักและเห็ด 
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203353 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ           3(2-3-6) 

 Economic Fruit Crop Production 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา 

ชนิดพันธุแ์ละถ่ินก าเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้า

กับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์  การปลูก การ

บ ารุงรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

การแปรรูป และการตลาดของผลไม้เศรษฐกจิ 

203411 การจัดการธุรกิจเกษตร           3(2-2-5) 

 Agricultural Business Management 

 หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ ใ ช้ในการ

จัดการธุรกิจเกษตร การจัดท าบัญชีการเกษตร ปัญหา

การตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด บริการต่างๆ ของ

การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการวางแผนการตลาด 

203421 เทคโนโลยีชีวภาพพืช           3(2-3-6)

 Plant Biotechnology  

 ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้าที่

ของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและ

โปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการน าเข้าสู่พืช 

การน าเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ อสร้างความ

หลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส 

และการเพิ่มดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ

และการประยุกต์ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์  การปรับปรุง

พันธุพ์ืชโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การ

หาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

203422 ระบบการท าฟาร์มและการจัดการ  3(2-3-6) 

 Farming Systems and Management 

 การจัดระบบการท าฟาร์ม การจัดการปัจจัยที่

มีผลต่อระบบการท าฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาในระบบ

การปลูกพืช การจัดการผลิตแบบยั่งยืน การอนุรักษ์ และ

การจัดการดิน การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการ

ท าฟาร์มแบบผสมผสาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า

ของระบบการท าฟาร์ม นิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ

การส่งเสริมการเกษตร 

 

 

203431 สารเคมทีางการเกษตร            3(2-3-6) 

 Agricultural Chemicals  

 สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้ง

กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้ป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ในทางการเกษตร 

203441 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร   3(2-3-6) 

 Information Systems in Agriculture 

 นิยาม ชนิดและประเภทของแหล่งข้อมูล 

ระบบการเก็บรวบรวม การจัดระบบฐานข้อมูล เทคนิค 

อุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ทางด้านการเกษตร 

203451 การผลิตพืชอุตสาหกรรม         3(2-3-6) 

 Industrial Plant Production  

 ประวัติ ความส าคัญของพืชในอุตสาหกรรม

น้ ามัน น้ าตาล เส้นใย ยาง กระดาษและไม้ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ ์การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช การ

เก็บเก่ียว กระบวนการแปรรูป การตลาด และการใช้

ประโยชน์ 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์      3(2-3-6) 

 Special Problem in Plant Science   

 การวิจัยและการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่

ก าหนด การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และ

เขยีนรายงาน  

203492 สัมมนา                            1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบคน้  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน   การน าเสนอ  การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์ 

203493 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านการเกษตร 
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203494 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Traning  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการเกษตรในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

203495 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการเกษตรในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

204201 หลักเทคโนโลยีชวีภาพ             3(3-0-6) 

 Principle of Biotechnology 

 ค ว า ม ส า คั ญ  แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง

เทคโนโลยีชีวภาพ จลนศาสตร์ของเอนไซม์การเพาะเลี้ยง 

และบทบาทของจุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ถัง

ปฏิกรณ์ชีวภาพ พันธุวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ชีวสารสน

เทศศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ 

204211 สถิติ และการวางแผนการทดลอง   3(2-3-6) 

 Statistics and Experimental Design 

 พื้นฐานของสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ทาง

สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์จุลินทรยี์ 

                             3(2-3-6) 

 Microbial Physiology and Genetics 

วิชาบังคับก่อน : 361201  จุลชีววิทยาทั่วไป 

Prerequisite : 361201  General Microbiology 

 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์โมเลกุลของ

จุลินทรีย์ท่ีสัมพันธกั์บการเจริญ และกิจกรรมต่างๆ ภายใน

เซลล์เทคนิคพื้นฐานในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ของ

จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ทางด้านพันธุวศิวกรรมการ

ประยุกต์จีโนมิกส์ และโปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์ 

 

 

204254 เทคโนโลยีการหมักอาหารและผลิตภัณฑ์

 เกษตร                                 3(2-3-6) 

 Fermented Technology of Food and 

 Agricultural Products   

 ความส าคัญ นิยาม และความหมายการหมัก 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับการหมัก กระบวนการ

หมัก และระบบการควบคุม ผลิตภัณฑ์หมักทางการเกษตร

ทัง้ที่เป็นอาหาร และไมใ่ช่อาหารทางอุตสาหกรรม 

204301 หลักการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชวีภาพ

              4(3-3-8)                                                             

 Principle of Biotechnological Analysis 

 ความรู้พื้นฐาน หลักการ และการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต

มิเตอร์ อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โคร

มาโตรกราฟี อิเลคโตรโฟรีซีส เคร่ืองเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรม อุปกรณ์ติดตามสารพันธุกรรม ตู้ควบคุม

อุณหภูมิส าหรับปฏิกิริยาไฮบริไดเซซ่ัน การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

204302 เทคโนโลยีชวีภาพระดับโมเลกุล 3(2-3-6) 

 Molecular Biotechnology 

 เทคนิคการสกัดสารพันธุกรรม และโปรตีน 

การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การจัดท าแบบแผนลาย

พิมพ์ RFLPs, RAPDs, SSRs, AFLPs การจัดท าล าดับสาร

พันธุกรรม การตัดต่อ  สารพันธุกรรม และการแสดงออก

ของยีน ความรู้พื้นฐานด้านชีวสารสนเทศ อัลกอริทึม

พื้นฐาน การค้นหาโดยบลาสท์ การวิเคราะห์แบบแผนลาย

พิมพ์สารพันธุกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงของไฟโลจีเนติค ตัวอย่าง

การน ามาใช้ในทางการเกษตร 

204303 เทคโนโลยีชวีภาพส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Environmental Biotechnology 

 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การบ าบัดการ

จัดการ การควบคุม และการประเมินมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
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204321 เทคโนโลยีชวีภาพจุลินทรยี์       3(2-3-6) 

 Microbial Biotechnology 

 ชนิด บทบาท การพัฒนา และการประยุกต์ใช้

จุลินทรีย์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ แบบดั้งเดิม และ

สมัยใหม่ การใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และผลิตภัณฑ์

จากจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหาร กรดอะมิ

โน เอนไซม์ และยาปฏิชีวนะ 

204331 เทคโนโลยีชวีภาพสัตว์           3(2-3-6) 

 Animal Biotechnology 

 ข้อมูลในด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต

สัตว์ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี ชีวภาพสัตว์ ใน

ด้านโภชนาการ การดูแลจัดการ และการปรับปรุงพันธุ ์ ให้

ความรู้หลักการของชีวเคมี เอนไซม์ ฮอร์โมน กระบวนการ

ย่อย และดูดซึมอาหาร ตลอดทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีส่วน

เก่ียวข้อง ในการปรับปรุงการผลิต การตรวจสอบโรคโดย

ใช้แอนติบอดี้ และการผลิตวัคซีน ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าที่

เป็นอินทรีย์สาร และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพใน

ทอ้งตลาดที่ใช้เลีย้งสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณ ฝกึทักษะ

ในการเรียนรู้ และเขา้ใจบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพด้าน

การผลิตสัตว์  

204341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเล้ียงเซลล์

 และเนื้อเยื่อพืช           3(2-3-6) 

 Biotechnology of Plant Cell and Tissue 

 Culture 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ ของพืช 

การเลี้ยงโปรโตพลาส ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการเจริญและ

พัฒนาของเนื้อ เยื่อพืชและโปรโตพลาส รวมทั้ งการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช การรวมโปรโตพลาส พันธุวิศวกรรม และการ

เช่ือมโยงเทคโนโลยี ต่างสาขาเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตพืช 

204342 เกษตรชีวภาพ           3(2-3-6) 

 Biological Agriculture 

 ระบบการผลิตเชิงเกษตรชีวภาพ และเกษตร

อินทรีย์ มุ่งเน้นการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยอาศัย

กระบวนการทางชีวภาพ และการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นใน

ระบบนิเวศร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณคา่ และยั่งยืน 

204351 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพื้นฐาน

              3(2-3-6) 

 Fundamental Bioprocess Engineering 

 พื้ น ฐ า น ก า ร ค า น วณ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม

กระบวนการชีวภาพ สมดุลมวลสาร และพลังงาน ปริมาณ

สัมพันธ์ของการเจริญ และการสร้างผลิตภัณฑ์ การถ่าย

โอนมวล และการถ่ายโอนความร้อนระหว่างการหมัก

จลนพลศาสตร์การเจริญในกระบวนการหมัก การหมักบน

อาหารแข็ง การออกแบบถังหมัก 

204352 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

              3(2-3-6) 

 Processing of Agriculture Product 

 กระบวนการผลิตอาหารจากวัตถุดิบทาง

การเกษตร คุณสมบัติ และการจัดการวัตถุดิบ เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร การท าแห้ง การใช้

ความร้อนในการแปรรูป การใช้ความเย็น และการแช่แข็ง 

การท าใหเ้ขม้ขน้ 

204353 การบ าบัดและการใช้ประโยชน์ของเสียจาก

 อุตสาหกรรมเกษตร           3(2-3-6)        

 Agro-industrial Waste Treatment and 

 Utilization 

 คุณลักษณะของของเสียทางอุตสาหกรรม

การเกษตร หลักการบ าบัดของเสียด้วยวิธีทางกายภาพ 

เคมี  และ ชีวภาพ การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม

การเกษตร และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จาก

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

204354 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   3(2-3-6) 

 Alcoholic Beverage Technology 

 การจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ 

ไวน์ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ประเภท

สุรากลั่น การควบคุมคุณภาพของกระบวนการหมัก การ 
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บ่ม และการกลั่น  เทคนิคการชิมไวน์ กฎหมาย  และ

นโยบายส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

204401 เทคโนโลยีชวีสารสนเทศเบ้ืองต้น  3(2-3-6) 

 Fundamental of Bioinformatics 

 บทน าของชีวสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองมือที่ใช้

ในการสืบค้นข้อมูลทั่วไป แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 

การสืบค้นข้อมูลจากวารสารโดยใช้พับเมด การสืบค้น

ข้อมูลดีเอ็นเอ โปรตีน จากธนาคารยีน และการส่งข้อมูล

เข้าสู่ธนาคารยีน การวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ 

แผนที่เอนไซม์ตัดจ าเพาะ และการแปลรหัส วิธีการท านาย

โครงสร้างของยีน และโปรตีนโดยใช้ล าดับดีเอ็นเอ โปรโม

เตอร์ เทอร์มิเนเตอร์ จุดเร่ิมต้นของการถอดรหัส และโพลี

เอเทล การเปรียบเทยีบ ความคล้ายคลึง และแตกต่างของ

ยีน การท านายวิวัฒนาการของยีน การออกแบบไพรเมอร์                

และตัวติดตาม และการวิเคราะห์โปรตีน 

204402 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน   3(3-0-6) 

 Biomass and Bioenergy Technology 

 หลักการของกระบวนการผลิตชีวมวล การ

ใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตรที่ราคาถูก วัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต

ช ีวมวล หรือสารที ่ใช ้เป ็น เ ชื ้อ เพล ิง ได ้ง ่าย  ข ้อควร

พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของการ

ผลิต และการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล 

204451 การควบคุมและประกันคุณภาพทาง

 อุตสาหกรรมเกษตร           3(3-0-6) 

 Quality Control and Assurance System in 

 Agro-industry 

 หลักการควบคุม และประกันคุณภาพส าหรับ

การผลิตในระดับอุตสาหกรรม ของผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร แผนการสุ่มตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบ การจัดการ และควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ

การประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน (ISO series) 

 

 

 

 

204452 กระบวนการหลังการแปรรูปทางเทคโนโลยี 

 ชีวภาพ                           3(2-3-6) 

 Downstream Processing of Biotechnology 

 หลักการของการแยก และการท าบริสุทธิ์ของ

ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การกรอง การปั่นเหวี่ยง การสกัด 

การกลั่น การระเหย การดูดซับ การแยกด้วยเยื่อแผ่น การ

ตกผลึก การได้กลับ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ 

204491 สัมมนา             1(0-2-1)   

 Seminar 

          การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้าน.ทคโนโลยีชีวภาพ                                               

204492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Special Problems in Biotechnology 

 หลั กกา รวิ จั ย ส า ห รับ ง านทดลอ ง ท า ง

เทคโนโลยีชีวภาพ การก าหนดหัวข้อ และวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย การสืบคน้ขอ้มูล การปฏิบัติการวิจัยเบือ้งต้น การ

เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และ

น าเสนอผลงาน 

204493 ฝึกงาน          6 หน่วยกิต

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาน

ประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

204494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

            การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

204495 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
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205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 เบ้ืองต้น                             3(3-0-6) 

 Introduction to Food Science and 

 Technology 

 ลักษณะ คุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการของ

วัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของ

อาหาร เทคโนโลยีเฮอร์เดิล วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

และบรรจุภัณฑ์ 

205242 มาตรฐานอาหาร การจัดการสุขาภิบาลและ

 ส่ิงแวดล้อม                           3(3-0-6) 

 Food Standards Sanitation and 

 Environment Management  

 มาตรฐาน กฎหมาย แนวคิดและการก าหนด

มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพการผลิต มาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ

นามัย มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล 

หลักสุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปอาหาร การจัดการ

สภาพแวดล้อมในโรงงาน และการจัดการของเสีย 

205311 เคมอีาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร3(2-3-6) 

 Chemistry of Food and Agricultural 

 Products 

 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ

องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ

เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เก่ียวขอ้งของอาหารในระหว่าง

การเก็บเก่ียว การแปรรูป และการเก็บรักษาปฏิกิริยา

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารและผลิตภัณฑ์

เกษตร และวิธปีอ้งกันแก้ไข 

205322 การแปรรูปอาหาร 1                3(2-3-6) 

 Food Processing I  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป

อาหาร การแปรรูปโดยใช้วัตถุเจอืปนและสารเคมีในอาหาร 

การหมักดอง การท าแห้ง การใช้ความร้อนในการแปรรูป 

และการท าให้เข้มขน้                  

 

 

 

205323 การแปรรูปอาหาร 2                3(2-3-6)

 Food Processing II 

วิชาบังคับก่อน : 205322 การแปรรูปอาหาร 1 

Prerequisite : 205322 Food Processing I 

    เทคโนโลยีเอกซ์ทรูช่ัน เทคโนโลยีความดันสูง 

การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การใช้ความเย็นและการ

แช่แข็ ง  ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพของอาหาร 

เทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมใหมท่ี่เก่ียวข้องกับการแปรรูป

อาหารที่น่าสนใจ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การ

ออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องต้น ตามระบบการ

วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต

อาหาร  หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีส าหรับการผลิต 

205324 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร    3(2-3-6) 

 Food Packaging Technology  

 บรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตร ชนิดของบรรจุภัณฑ์ สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของวัสดุที่น ามาท าบรรจุภัณฑ์ ระบบ

บรรจุภัณฑ์ การเลือก บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

ชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของภาชนะบรรจุที่มีผลกระทบ

ต่ออาหาร การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ การ

พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ฉลาด 

205325 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผัก

 และผลไม้                           3(2-3-6) 

 Postharvest and Processing Technology 

 of Fruits and Vegetables 

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวส าหรับผักและ

ผลไม้ กระบวนการตัดแต่งส าหรับผักและผลไม้สด 

กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่างๆ และของเหลือ

จากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา 

และการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  

205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ     3(2-3-6) 

 Bakery Technology  

 พัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนม

อบ ชนิดของผลิตภัณฑ์ สมบัติและองค์ประกอบของ

วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การตรวจสอบและควบคุม 
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คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ   

205327 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ า  

                                            3(2-3-6) 

 Meat and Fishery Product Technology

 คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ นื้ อ สั ต ว์ แ ล ะ สั ต ว์ น้ า ที่

อุตสาหกรรมอาหารต้องการ การช าแหละและ การตัดแต่ง 

กรรมวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์น้ า และของเหลือท้ังจาก

สัตว์บกและสัตว์น้ า การเสื่อมเสีย การควบคุมคุณภาพและ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์และสัตว์น้ า 

205328 กระบวนการแปรรูปอาหาร       4(3-3-8) 

 Food Processing  

 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและหลักการแปร

รูปอาหาร เทคนิคการใช้เคร่ืองมือในการแปรรูปอาหาร 

การใช้วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร การท าแห้ง การ

ใช้ความร้อนในการแปรรูป การใช้ความเย็นและการแช่แข็ง 

การท าให้เข้มข้น การฉายรังสี เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล 

เทคโนโลยีการแปรรูปแบบเอ็กซ์ทรูช่ัน การให้ความร้อน

ด้วยไมโครเวฟ และการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน            

205331 วิศวกรรมอาหาร 1                  2(2-0-4) 

 Food Engineering I 

 การเขียนแบบทางวิศวกรรม ทฤษฎีและการ

ค านวณเก่ียวกับมิติ หน่วยวัดและระบบ สมดุลมวลสาร

และสมดุลพลังงาน การไหลของของไหล กฎของเทอร์โม

ไดนามิกส์ กฏของก๊าซและสถานะของก๊าซ ไซโครเมทรี 

และการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร  

205332 วิศวกรรมอาหาร 2                  3(2-3-6) 

 Food Engineering II 

วิชาบังคับ

ก่อน 

: 205331 วิศวกรรมอาหาร 1 

Prerequisite    : 205331 Food Engineering I 

 การประยุ กต์ ใ ช้หลั กวิ ศ วกรรม กับการ

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ

ให้ความร้อนและการลดอุณหภูมิ การท าความเย็น การ

ระเหย การท าแห้ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การ

แยกสารเชิงกายภาพ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนี

ศูนย์กลาง การกรอง การร่อนผา่นตะแกรง การลดขนาด 

205351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์        3(2-3-6) 

 Principles of Product Developmen  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร  ขั้ น ต อ น ใ น

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป้าหมาย แผนการ

ตลาดของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา การหาอายุการเก็บรักษา

ของผลิตภัณฑ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

 205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร            4(3-3-8) 

 Principles of Food Microbiology 

วิชาบังคับก่อน : 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

Prerequisite : 361201 General Microbiology  

 สมบัติการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่ง

ที่อยู่ตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ การปนเป้ือนของจุลินทรีย์

ในอาหาร การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่า

เสีย ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์ที่น ามาใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ 

วิธีการตรวจสอบและการจ าแนกจุลินทรีย์  และวิธีการ

ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว มาตรฐานอาหารและการประกัน

คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ 

205387 ฝึกงาน                               1 หน่วยกติ 

 Training   

  ฝึกทักษะด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ 

การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานด้าน

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล  

205412 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 

                                                          3(2-3-6) 

 Food and Agricultural Product Analysis  

วิชาบังคับก่อน : 205311 เคมีอาหารและ 

  ผลิตภัณฑ์เกษตร 
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Prerequisite : 205311 Chemistry of Food 

and Agricultural Products 

 หลักการเก็บตัวอย่างและการเตรียม หลักการ

และเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมี การวิเคราะห์

องค์ประกอบต่างๆ ของอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้วย

วิธีการกายภาพและทางเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์อาหารการ

วิเคราะห์วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับ

กฎหมายอาหาร 

205413 อาหารและโภชนาการ             3(3-0-6) 

 Food and Nutrition  

  สารอาหารต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกาย

มนุษย์ ความสัมพันธ์ของโภชนาการและสุขภาพ ปัญหา

และแนวทางแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการขาด และ

โภชนาการเกิน ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปและการ

เก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และฉลาก

โภชนาการ    

205428 อาหารเพื่อสุขภาพ                  3(3-0-6) 

 Food for Health  

  อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

ประเภทของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและบทบาทต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ

องค์ประกอบทางเคมี และความเป็นประโยชน์ทางชีวภาพ 

การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอาหาร

เพื่อสุขภาพ กระบวนการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และ

การเก็บรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายเก่ียวกับอาหาร

เพื่อสุขภาพและฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ  

205441 หลักการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม

 อาหาร                                 3(2-3-6) 

 Principles of Quality Assurance in Food 

 Industry  

  หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ ปัจจัย

คุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและ

ประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง องค์กรระดับ

สากลระดับประเทศที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ

อาหาร ความรู้เก่ียวกับระบบคุณภาพต่างๆ ที่น ามาใช้

ประกันคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี

ส าหรับการผลิต หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด

วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและไอเอสโอ การใช้

สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช้แผนผังควบคุม 

205471 หลักการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

                             3(2-3-6) 

 Principles of Food Industry Plant 

 Management   

  หลักการจัดการและการวางแผนโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร การก าหนดความต้องการของลูกค้า 

การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและ

การควบคุมการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 

ระบบการจัดซื้อ การวางแผนวัตถุดิบ และระบบการ

บ ารุงรักษา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และการ

จัดการการขนส่ง ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร  

205481 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหาร                            2(2-0-4) 

 Selected Topics in Food Science and 

 Technology  

 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร หลักการหรือเทคนิคของ

เทคโนโลยีนั้นๆ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร

และอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืองานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 

205482 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหาร                            3(2-3-6) 

 Special Problems in Food Science and 

 Technology    

  หลักการวิ จั ยส าห รับงานทดลอง  การ

ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ผล

การทดลอง แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมส าเ ร็จรูปทางสถิติ การก าหนดหัวข้อและ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบคน้ขอ้มูล การปฏิบัติการ

วิจัยเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า

รายงาน และน าเสนอผลงาน  
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205483 สัมมนา                                 1(0-3-2)  

 Seminar   

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร  

205484 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ การเขยีน

รายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวขอ้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

205485 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education  

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านการผลิต การ

ควบคุมคุณภาพ การวิ เคราะห์ การวิจัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และงานด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

จัดเตรียมรายงานและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์

การท างานจริง 

205486 การฝึกงาน                          6 หน่วยกติ 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับด้านการผลิต การควบคุม

คุณภาพ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และงานด้านอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ            3(3-0-6) 

 Livestock Production  

 พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก การจัดการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหาร และการให้อาหาร การขยายพันธุ์ 

การปรับปรุงพันธุ ์การปอ้งกันควบคุมโรคสัตว์ 

 

 

 

206201 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของปศุสัตว์ 

                                                          3(2-3-6) 

 Anatomy and Physiology of Livestock 

 โ ค ร งส ร้ า งกาย วิ ภ า คขอ งอวั ย ว ะ แ ล ะ

ส่วนประกอบ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ 

หน้าท่ีและกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที่สัมพันธ์

กับพฤติกรรม 

206301 การวางแผนการทดลอง           3(2-3-6) 

 Experimental Designs   

 แผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์

ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 

206302 อาหาร และการให้อาหารสัตว์   3(2-3-6) 

 Animal Feed and Feeding  

 แหล่งอาหารสัตว์ การจ าแนกชนิดของอาหาร

สัตว์ องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 

เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณคา่

ทางอาหาร และการให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ 

เพศ พันธุส์ัตว์ 

206303 โภชนศาสตร์สัตว์                    3(2-3-6) 

 Animal Nutrition  

 หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือ

แร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนความ

ต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการ

สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้มท้อง 

การผลิตน้ านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของเม

แทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการขาด

และได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์  

206304 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ 

                                                          3(2-3-6) 

  Biosecurity in Livestock  

 หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการป้องกันการติดเช้ือ 

หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยา

สิ่งแวดล้อมการเลีย้งสัตว์ การปอ้งกันและควบคุมโรค 
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206305 การผลิตสัตว์ปกี                     3(2-3-6) 

 Poultry Production  

 ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ปีกที่ ถูกน ามาเพาะ

ขยายพันธุ์เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทางชีววิทยาที่

ส าคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการวางไข่ 

ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดในการอยู่

ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก

และเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ปัจจัยส าคัญเก่ียวกับสถานที่

เลีย้ง อาหาร การปอ้งกันการติดเช้ือ โรคระบาดและวัคซีน

ที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ

เก็บรักษาไข่และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไข ่การจัดการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม การตลาดของสัตว์

ปกี 

206306 การผลิตสุกร                         3(2-3-6) 

 Swine Production  

 วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิต 

และการตลาดของสุกร พันธุ์สุกร การเจริญเติบโต ระบบ

ทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และ

การผสมพันธุ์ ลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และการ

ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือน และสุขอนามัยในการเลี้ยงสุกร

อาหาร ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่ส าคัญ

ยา การป้องกัน และการรักษาโรค และการจัดการสุกรใน

แต่ละช่วงอายุ 

206307 การผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง            3(2-3-6) 

 Ruminant Production  

 พันธุ ์การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ ์โค-

กระบือเนื้อ โคนม แพะ และแกะ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้

อาหาร โรคที่ส าคัญ ยา การป้องกัน และการรักษาโรค 

การตลาดและการจัดการผลผลิต 

206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์              3(2-3-6) 

 Animal Breeding  

 หลักการและความส าคัญของการปรับปรุง

พันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะทางคุณภาพและ

ปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ์  ระบบการผสมพันธุ์           

การปรับปรุงพันธุส์ัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ และการประยุกต์

หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการปรับปรุงพันธุ์

สัตว์ 

206309 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และการจัดการโรง

 เชือด                                   3(3-0-6) 

 Meat Science and Slaughter House 

 Management  

 การเจ ริญและการเปลี่ยนแปลงของมัด

กล้ามเนื้อไขมันและกระดูกของ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์

เคี้ยวเอื้องการประเมินคุณภาพสัตว์เพื่อส่งโรงฆ่า ขั้นตอน

การฆ่าและการตัดแต่งซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา

ของกล้ามเนือ้การประเมินคุณภาพซากและเกรดสัตว์ หลัก

สุขาภิบาลและสาธารณสุข กฎหมายและข้อบั งคับ

การตลาด ทฤษฏีและหลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ คุณค่าทาง

โภชนาการเนื้อสัตว์ หลักการประกอบอาหารจากช้ิน

เนือ้สัตว์ 

206310 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Animal Biotechnology  

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต

สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผสมพันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุ์

สัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธใินหลอดทดลองการ

คัดเลือกเพศ เทคโนโลยีชีวภาพกับสุขภาพสัตว์ การตรวจ

โรคโดยใช้แอนติบอดีแ้ละการผลิตวัคซีน เทคในโลยีชีวภาพ

ในอาหารสัตว์ การเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยใช้เอนไซม์

การลดสารต้านโภชนะ 

206311 การจัดการอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง  3(3-0-6) 

 Ruminant Feeds Management  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การ

ปฏิบัติ รักษาพืชอาหารสัตว์ส าห รับสัตว์ เคี้ยว เอื้ อง 

ความส าคัญของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ระบบทุ่งหญ้า ปัจจัย

การผลิตและระบบการจัดการทุง่หญ้า 

206312 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เล้ียง                                    

                                                          3(3-0-6) 

 Behavior and Welfare of Domestic 

 Animal  

 พื้นฐานพฤติกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ที่
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เลีย้งในสภาพฟาร์มและผลผลิตจากสัตว์ การรับรู้และการ

ตอบสนองตามธรรมชาติของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม กฏหมาย

และข้อบังคับในประเทศต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม

สัตว์และการประยุกต์เพื่อน าความรู้ด้านพฤติกรรม และ

สวั สดิภาพสัตว์ มา ใ ช้ ในการจั ดการ  และ เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธภิาพการผลิต 

206313 การสืบพันธุ์ และการผสมเทยีมในปศุสัตว์ 

                                                          3(2-3-6) 

 Reproduction and Artificial Insemination

 in Livestock  

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์

ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัดและวงรอบ

การเป็นสัด การตกไข ่การผสมพันธุ ์ตั้งท้องและการคลอด

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์และเทคนิคในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและ

การเก็บรักษาน้ าเช้ือ เทคนิคและวิธีการต่างๆในการผสม

เทยีม 

206314 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน           3(2-3-6) 

 Sustainable Animal Production  

 หลักการผลิตสัตว์แบบยั่งยืน การผลิตโคเนื้อ 

โคนม สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สุกรและสัตว์ปีก โดยการ

จัดการทรัพยากรอย่างบูรณาการและการจัดการเพื่อ

ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม การคัดเลือกพันธุ์ที่

เหมาะสม การจัดการต่างๆ โรงเรือน แปลงหญ้า อาหาร

สัตว์ น้ า สุขภาพ ของเสียจากฟารม์ และผลผลิต 

206391 การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์    2(0-6-3) 

 Skill Training in Animal Science  

 การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร์ การ

ฝึกจัดการฟาร์มปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน ในฟาร์มสุกร หรือโค

เนือ้ หรือโคนม หรือสัตว์ปกี  

206392 สัมมนา                                 1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์ 

 

206401 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ  3(2-3-6) 

 Business Farm Management  

 องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มี

ผลต่อการประกอบกิจการฟาร์ม การบริหารจัดการคน

อุปกรณ์ โรงเรือน การค านวนต้นทุนการผลิต การวางแผน

การผลิต และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ฟารม์ 

206410 วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์                 3(3-0-6) 

 Animal Immunology  

 ขอบเขตของวิทยาภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันแต่

ก าเนิด แอนติเจน แอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์และ

อวัยวะที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเมนท์ 

ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ 

หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการท าวัคซีน 

206411 การใช้ยาสัตว์                         3(2-3-6) 

 Animal Drug Usage  

 ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ใน

สัตว์เลี้ยง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การรักษา ยาอันตราย 

เทคนิคการใช้ยาอย่างปลอดภัยโดยค านึงถึงผู้ใ ช้และ

ผูบ้ริโภค การเก็บรักษายา 

206412 การจัดการของเสียและส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม 

                                                          3(2-3-6) 

 Waste and Environmental Management 

 in Farm  

 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสวัสดิภาพ

ของสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อม

รอบตัวสัตว์ การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม และ

ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มต่อสิ่งแวดล้อม

และมนุษย์ 

206413 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6) 

 Molecular Genetics in Livestock  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุลในงานวิจัย

ด้านสัตวศาสตร์ การคัดเลือกพันธุโ์ดยอาศัยขอ้มูลทาง

พันธุกรรม เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการหาล าดับเบส การใช้

ฐานขอ้มูลและโปรแกรมพืน้ฐานที่ส าคัญส าหรับงานวิจัย

ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในสัตว ์



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 935 

 

206491 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study  

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางด้านสัตวศาสตร์ 

206492 การฝึกงานวิชาชีพ                6 หน่วยกติ 

 Professional Apprenticeship  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

206493 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

206494 ปัญหาพิเศษ                          3(2-3-6) 

 Special Problem    

 การวิจัย หรือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

เอกสารการวิจัยในหัวขอ้ที่เก่ียวข้องกับสัตวศาสตร์ การตั้ง

สมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การฝึกใช้โปรแกรม

การวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการ

ทดลอง การวิ เคราะห์และสรุปผลการทดลอง เขียน

รายงานผลการทดลอง 

207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร     4(3-3-8) 

 Crop and Herbal Production  

 หลักการ และการปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช

และพืชสุมนไพร การปลูกและปฏิบัติ ดูแลรักษา การดูแล

รักษาทั่วไป การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ

ศัตรูพืช การควบคุมและการป้องกันโรคพืช การเก็บเก่ียว 

การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและ

การตลาดของพืชเศรษฐกจิและพืชสมุนไพร 

207212 การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ า      4(3-3-8)                                                 

 Animal and Fishery Production    

 พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ มีความส าคัญทาง

เศรษฐกจิ สุกร โค กระบอื สัตว์ปกี และสัตว์น้ า หลักปฏิบัติ

ที่ดีในการจัดการฟาร์มเลีย้ง อาหารและโภชนาการส าหรับ

สัตว์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การควบคุมและ

ปอ้งกันโรคสัตว์ 

207241 การจัดการธุรกิจเกษตร           3(3-0-6) 

 Agribusiness Management  

 รูปแบบธุรกิจการเกษตร ความส าคัญการ

จัดการธุรกิจการเกษตร โครงสร้างองคก์รธุรกิจการเกษตร 

นโยบาย การวางแผน รูปแบบการจัดการธุรกิจการเกษตร 

ความส าคัญของการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะสินค้า

เกษตร ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับการตลาด

สินค้าเกษตร 

207321 จุลชีววิทยาและเคมอีาหาร       4(3-3-8) 

 Food Microbiology and Chemistry  

 ประเภทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ใน

ผลิตภัณฑ์อาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิด

โรค และอาหารเป็นพิษ สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ

องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ

เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เก่ียวข้องใน

ระหว่างการเก็บเก่ียว การแปรรูป และการเก็บรักษา การ

วิเคราะห์คุณภาพอาหาร ด้านจุลชีววิทยาและเคมี 

207322 การจัดการผักและผลไม้สด       3(2-3-6) 

 Fruit and Vegetable Management 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้สด

หลังการเก็บเก่ียว การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพื่อ

ยืดอายุการวางจ าหน่าย การตลาดและช่องทางการ

กระจายสินค้าตลอดจน การควบคุมคุณภาพ กฎระเบียบ

และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการส่งออกและน าเข้าผักและ

ผลไม้สด 

207331 ความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารเบ้ืองต้น                                         

                                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Food Safety of Food  

 Chain   

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความส าคัญของ

ความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับพิษวิทยาในอาหาร การใช้วัตถุเจือปน

อาหาร อันตรายและความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง

และการจัดการ อันตรายและผลกระทบของสารเคมี โลหะ

หนักต่อสุขภาพ กฎระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและสินค้าเกษตร                                      

                                                          3(3-0-6) 

 Quality Control in Food and Agricultural 

 Products   

 ระบบการควบคุมคุณภาพ ความส าคัญระบบ

ควบคุมคุณภาพต่อการผลิตอาหารปลอดภัย การควบคุม

คุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบ

การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ

คุณภาพอาหารและสินค้าเกษตร 

207333  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร     2(2-0-4) 

 Food Plant Sanitation 

 สถานที่ตั้ ง  การวางผังและสายการผลิต

โรงงานอาหาร หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร สุขลักษณะ

ส่วนบุคคล ขั้นตอนการท าความสะอาด การควบคุมแมลง 

การจัดการน้ าใช้ในโรงงาน การก าจัดของเสีย การขอ

อนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

207334 ระบบการประกันคุณภาพ        3(3-0-6) 

 Quality Assurance System  

 ค าจ ากัดความของระบบประกันคุณภาพ 

ความส าคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการผลิตอาหาร

ปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามองค์การ

การคา้โลก มาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX) มาตรฐานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช โดยคณะกรรมการ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ( IPPC) ระบบการ

ประกันคุณภาพ ได้แก่ การผลิตทางการเกษตรอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานสุขลักษณะการผลิต

ที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และระบบมาตรฐานปศุ

สัตว์ 

207335 มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรของ

 ประเทศไทย                          3(3-0-6) 

 Food and Agricultural Product  

  Standards  of Thailand  

 ค า จ า กั ด ค ว า มม าต ร ฐ า น  ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) มาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ การขอข้ึนทะเบยีนอาหารและยา ความส าคัญของ

พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าเกษตร กฎหมาย กฎระเบียบและประกาศกระทรวง

สาธารณสุข กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 

การขออนุญาตท าการผลิต 

207336 ฉลากโภชนาการ           2(2-0-4) 

 Nutrition Fact Labeling 

 ความหมายและความส าคัญของฉลาก ฉลาก

โภชนาการ ประเภทของฉลากโภชนาการ ประโยชน์ของ

ฉลากโภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อ

วัน การได้มาข้อมูลบนฉลาก หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ือง

ฉลากอาหาร กฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง การขอ

อนุญาตจดทะเบยีนฉลากอาหารต่างๆ 

207341 การจัดการโลจิสติกห่วงโซ่สินค้าเกษตรและ

 อาหาร                                 3(3-0-6) 

 Agricultural Logistic and Food Chain 

 Management  

 หลักการของระบบโลจิสติกและโซ่อุปทาน 

การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า การ

ออกแบบโซ่อุปทาน และการก าหนดท าเลที่ตั้งของหน่วย

ต่างๆ ในโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่ง สภาพการท างาน

ที่เหมาะสมระหว่างคนงานกับเคร่ืองจักร การวิเคราะห์

ต้นทุนในโซ่อุปทาน และการประยุกต์ใช้   

207342 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจเกษตร                                       

                                                          3(2-3-6) 

 Information Technology for Agribusines

 การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ
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เกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรส าหรับ

ธุรกิจเกษตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม

กระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพและประเมินผลผลิต

อาหารและสินค้า เกษตร การวางแผนการทดลอง 

ความส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตรต่อความ

ปลอดภัยอาหาร ระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความ

ปลอดภัยผูบ้ริโภค ระบบพาณิชย์อเิลกทรอนิกส์ 

207344  การตลาดสนิค้าเกษตร            3(3-0-6) 

 Agricultural Marketing 

 การน าหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้กับสินค้า

เกษตร ลักษณะของตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การก าหนดกล

ยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร          

การส่งเสริมการตลาด การสร้างตราสินค้า ระบบการ

น าเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ

การตลาดต่างประเทศสินค้าเกษตร 

207421  การจัดการอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือก 

  แข็ง                                     3(3-0-6) 

 Frozen Food Industrial Management 

 ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือก

แข็ง ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่

แข็ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแช่แข็ง การขออนุญาต

ตั้งโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวาง

ผังสายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิต

จนถึงผู้บริโภค ข้อก าหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารแช่

เยือกแข็งประเภทต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

207422 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

                                            3(3-0-6) 

 Canned Food Industrial Management 

 ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 

ประเภทอาหารทะเลกระป๋อง ผักและผลไม้กระป๋องและ

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง การขออนุญาตตั้งโรงงาน การ

เลื อกสถานที่ ตั้ ง  การวางผั ง โ รง งาน  การว า งผั ง

สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึง

ผู้บริโภค ข้อก าหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารกระป๋อง

ประเภทต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

207423 การจัดการอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

                                            3(3-0-6) 

 Beverage Industrial Management 

 ความส าคัญของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

ประเภทน้ าผลไม้ ชา กาแฟ การขออนุญาตตั้งโรงงาน การ

เลื อกสถานที่ ตั้ ง  การวางผั ง โ รง งาน  การว า งผั ง

สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึง

ผูบ้ริโภค ขอ้ก าหนด มาตรฐาน กฎหมาย เคร่ืองดื่มประเภท

ต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

207431 มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรของ

 ประเทศผู้น าเข้า                     3(3-0-6) 

 Food and Agricultural Product  

  Standards  of Importing Countries  

 ความส าคัญของมาตรฐานสินค้าอาหารและ

เกษตรส่งออกที่ส าคัญ มาตรฐานที่ส าคัญ เช่น มาตรการ

น าเข้าสินค้าอาหาร มาตรการเก่ียวกับฉลากสินค้า ระบบ

การตรวจสอบสินค้าน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป 

207432 การตรวจประเมนิโรงงาน          2(1-3-4) 

 Plant Auditor Training  

 การเต รียมความพร้อมเพื่ อ เป็นผู้ ตรวจ

ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณธรรม จริยธรรม 

ขั้นตอนการตรวจประเมิน การตรวจสอบรายการที่จ าเป็น

เพื่อกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การเขียนรายงาน

คูมื่อการตรวจประเมินคุณภาพ การพิจารณาให้ใบรับรอง 

207433 มาตรฐานอาหารฮาลาล           3(3-0-6) 

 Halal Food Standard 

 ความส าคัญและข้อก าหนดของฮาลาล 

กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การติดฉลาก การจัดเก็บ 

ขอ้ก าหนดและกฎหมายของอาหารฮาลาล  ขัน้ตอนการขอ

ใบรับรองเคร่ืองหมายฮาลาล การตลาดอาหารฮาลาล 

207451 สัมมนา             1(0-2-3) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ 
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ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านความปลอดภัยทางอาหารใน

ธุรกิจเกษตร 

207452 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางด้านความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

207453 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร

ในธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

207454 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร

ในธุ ร กิจ เกษตร  ในฐานะพนักงานฝึกหั ด ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

207455 ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                                            

                                                          3(3-0-6) 

 Eco-Friendly Productivity System  

 แนวโน้มและทิศทางการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

คาร์บอนฟุทพร้ินท์ และฉลากคาร์บอน การเพิ่มผลผลิตสี

เขียว วอเตอร์ฟุทพร้ินท์ ประโยชน์ของกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

221100 คณติศาสตร์ธุรกิจ           3(2-2-5)  

 Business Mathematics 

 ร้อยละและการประยุกต์ ใ ช้  สมการและ

อสมการ  กา รประยุ กต์ ขอ งสมการ เส้ น ต ร ง ท า ง

เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การตั้งราคาสินค้า ส่วนลดการค้า

และส่วนลดเงินสด ส่วนลดธนาคารและตั๋วเงิน เงินรายงวด 

อนุพันธแ์ละการประยุกต์ของอนุพันธ์  

 

 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน    3(2-2-5) 

 Fundamental Information Technology 

 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ

เครือข่าย อินเทอร์เน็ต บริการที่ มีบนอิน เทอร์ เน็ต 

เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลและ

สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

การฝึกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป มารยาทและข้อควร

ปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย และแนวโน้มเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ

              3(2-2-5) 

 Fundamental Information Technology 

 in Business 

 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  ระบบ

อินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ

ประยุกต์ ใ ช้ซอฟต์แว ร์ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมการ

น าเสนองานในงานธุรกิจ  จริยธรรมในการใช้ระบบ

คอมพิวเตอรด์ าเนินการธุรกิจ 

221120  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น      3(2-2-5)  

 Introduction to Programming 

 ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การเขียนผังงาน แนวคิด

ในการเขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวแปร

ชนิดข้อมูลและการด าเนินการต่างๆ การรับและแสดง

ข้อมูล ค าสั่งควบคุมการท างาน แถวล าดับ แนวคิดการ

เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ และการ

ประยุกต์การเขียนโปรแกรม ส าหรับทางธุรกิจด้วยภาษาท่ี

ใช้ในการเขยีนโปรแกรม 

221130 หลักเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     

                                                          3(3-0-6) 

 Principles of Information Systems 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ

บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร

รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
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ย่อยทางธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

221301 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย ประเภทของ

การวิจัย การก าหนดปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนอภิปรายและสรุป

ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์แวร์เพื่อการ

วิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 

221302 การวิจัยด าเนินการ           3(2-2-5) 

 Operations Research 

 แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การ

จัดตั้ งแบบจ าลองระบบของปัญหา การหาผลลัพธ์

แบบจ าลองระบบของปัญหา วิธีกราฟ วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ 

ไป วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาทางการขนส่ง วิธีตามกฏของมุม

ทศิเหนือ-ตก วิธีโดยประมาณของโวเกล วิธีค่าใช้จ่ายน้อย

ที่สุดวิธีสเตปปิงสโตน วิธีโมได แบบจ าลองการมอบหมาย

งาน 

221303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 

 Computer Organization 

 องค์ประกอบของคอมพิว เตอ ร์ เบื้ องต้น 

สถาปัตยกรรมของคอมพิว เตอร์  ระบบปฏิบัติการ 

โครงสร้างของหน่วยความจ า การจัดระบบคอมพิวเตอร์ 

และหลักการพิจารณาฮาร์ดแวรข์องคอมพิวเตอร์ 

221311  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์           3(2-2-5) 

 Electronic Business 

 เทคโนโลยีอิน เทอร์ เน็ต เบื้ องต้น  ธุ ร กิจ

อิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การค้ าปลีกอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  การ โฆษณาพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยและระบบช าระเงินสด การพัฒนาระบบงานการ 

 

พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ก ฎ ห ม า ย ก า รพ าณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

221331 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทาง

 ธุรกิจ            3(2-2-5) 

 Business System Analysis and Design       

 แนวคิดการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ 

ระบบแผนภูมิสายงาน ตารางการตัดสินใจ การศึกษาความ

เป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การก าหนดความต้องการ

ของผู้ใช้ ระเบียบวิธีการออกแบบระบบ การออกแบบ

ฟอร์มและระเบียบข้อมูล ระบบการจัดเก็บเอกสาร การ

ตรวจสอบการประเมินผล แนวคิดการวิ เคราะห์และ

ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดย

 คอมพิวเตอร์           3(2-2-5)  

 Computer Management Information 

 System 

 หลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

แนวความคิดของสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศและการบริหารองค์กรประเภทของระบบ

สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศในอนาคตและ

ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การ

วางแผนการใช้ทรัพยากรของวิสาหกิจ การบริหารห่วงโซ่

อุปทาน โลจสิติกส์ และปัญญาประดิษฐ์ 

221334 ธุรกิจอัจฉริยะ                        3(2-2-5)  

 Business Intelligence 

 กรอบแนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับ ธุ ร กิ จอั จ ฉ ริ ย ะ 

คลังข้อมูล การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การประมวลผลเชิง

วิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ

สนับสนุนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การน าข้อมูลมาแสดง

เป็นภาพ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ การ

จัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน

ธุรกิจอัจฉริยะ  
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221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน     3(2-2-5) 

 Financial Information System 

 แนวคิ ด ร ะบบสารสน เทศทางการ เงิ น 

โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิ เคราะห์

สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศส าหรับการ

วิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางด้านการเงิน  

221336  เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์ 

                                                          3(2-2-5) 

   Information Technology and logistics  

 กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์

การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์

การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์ 

221337 ระบบส านักงานอัตโนมัติ          3(2-2-5)  

 Office Automation Systems 

 องค์ ป ระกอบของส า นั ก ง านอั ต โ น มัติ  

เทคโนโลยีเพื่อส านักงานอัตโนมัติ การสื่อสารที่เกิดขึ้นใน

ส านักงานการผลิตภาพในส านักงาน อุปกรณ์ในการจัดการ

ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการน ามาใช้ การ

ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนา

องค์กรใน รูปแบบใหม่  การบ า รุง รักษาองค์กรและ

ประสิทธิภาพขององค์กรรูปแบบใหม่ งานที่เหมาะสมกับ

การใช้การประมวลค า ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ส าหรับระบบส านักงาน และการพิจารณาความคุ้มค่าใน

การลงทุนทางเทคโนโลยี  

221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1   1(0-2-1) 

 Project in Business Computer I 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาความเป็นไปได้ การก าหนดความต้องการ การ

วิเคราะห์ และการออกแบบโครงงาน จัดท าต้นแบบ จัดท า

เอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการน าเสนอหัวข้อ

โครงงาน 

 

 

 

221412 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน

 และการบัญชี           3(2-2-5) 

 Computer Applications in Finance and 

 Accounting 

 หลักการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางด้าน

การเงินและการบัญชี บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชี

เงินเดือน บัญชีต้นทุน งบการเงิน ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ทางด้านการเงินและการบัญชี 

221413 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการตลาด

              3(2-2-5) 

 Computer Applications in Marketing 

 แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้าน

การตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศเพื่อการ

จัดการทางด้านตลาด การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การตลาด การซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านการตลาด  

221414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงานบุคคล

              3(2-2-5) 

 Computer Applications in Personal 

 แนวคิดทางด้านทะเบียนบุคคลและการจ่าย

เงินเดือน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบุคคล การ

วิเคราะห์และออกแบบระบบงานบุคคล การซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปทางด้านงานบุคคล 

221415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงานโรงแรม

              3(2-2-5) 

 Computer Applications in Hotel 

 แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงาน

โรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงานโรงแรม

การวิ เคราะห์และออกแบบระบบงานโรงแรม  การ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านงานโรงแรม 

221416  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการผลิต

              3(2-2-5) 

 Computer Applications in Production 

 แนวคิดระบบสารสนเทศทางด้านการผลิต

หลักการระบบสารสนเทศทางด้านการผลิต การวิเคราะห์

และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการ

ผลิต ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในด้านการผลิต  
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221421 เทคโนโลยีสื่อประสม           3(2-2-5) 

 Multimedia Technology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อประสม 

สื่อชนิดต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสื่อประสม

เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวข้องกับ

สื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสมส าหรับ

ทางธุรกิจ 

221433 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ           3(2-2-5)  

 Enterprise Architecture 

 ก ร อ บ แ น ว คิ ด  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ข อ ง

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การส่งมอบบริการของโปรแกรม

ประยุกต์ทางด้านวิสาหกิจ การบูรณาการระบบ การ

จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร 

กระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม การติดตั้งสถาปัตยกรรม

วิสาหกิจสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การควบคุมการจัดการ

ซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (อีอาร์

พี) 

221438 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

              3(2-2-5) 

 Business Decision Support System 

 สถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การจัดการข้อมูล การจัดการแบบจ าลอง การจัดการองค์

ความรู้ การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบกลุ่ม การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับวิสาหกิจ

วิธีการสร้างการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์  

221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2  2(0-4-2) 

 Project in Business Computer II 

วิชาบังคับก่อน   : 221390 โครงงานด้าน 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 

Prerequisite     : 221390 Project in Business  

  Computer I 

  การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามขอบเขต

ของระบบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การ

ทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและแก้จุดบกพร่อง การ

ติดตั้งระบบ การเขียนคู่มือการใช้งาน น าเสนอผลการ

ด าเนินโครงงาน 

221491 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

221492 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน  

222120 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น         3(2-2-5) 

 Introductory Information Systems 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

คุณค่าของสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศแบบต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจริยธรรมและ

สังคม แนวโน้มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ 

222220   เว็บเทคโนโลยี                        3(2-2-5) 

 Web Technology 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของ

เวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ 

การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บ

เชิงความหมาย 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

 คอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 

 หลักการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

การสร้างต้นแบบ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ

กราฟิก การออกแบบระบบเชิงโต้ตอบ 
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222310 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ 

                                            3(2-2-5) 

 Organization Management and  

 Information Systems 

 ความรู้เก่ียวกับองค์กร โครงสร้าง พฤติกรรม 

สภาพแวดล้อม การจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน

องค์กร ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

222320  การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ

                             3(2-2-5) 

 Information System Project Management 

 องค์ประกอบของโครงการ การจัดการ

โครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การ

วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตาม

และการควบคุมโครงการ การทบทวนโครงการ การ

ประเมินโครงการ 

222321 เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวและเกม   

                                                          3(2-2-5) 

 Animation Technology and Game 

 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว

และเกมส์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบ

ขับ เคลื่ อนด้วย เหตุ การณ์  หลักการของการส ร้าง

ภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบได้ เสียง แบบจ าลองการ

ตรวจจับการชนของวัตถุ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 

เคร่ืองมือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมติิและสามมิติ 

222322   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5)

 Electronic Commerce 

 แนวคิดของการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์   

โครงสร้าง แบบจ าลอง กระบวนการและกิจกรรมของการ

ท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด 

แนวคิดการตลาดออนไลน์  กฎหมายการพาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ภาษกีารพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ การพัฒนา

เว็บไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

 

 

222323   การสืบค้นสารสนเทศ              3(2-2-5)   

 Information Retrieval 

 การดึงข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการค้นหาและ

สืบค้นข้อความ ข้อมูลทางบรรณานุกรม การวิเคราะห์

ความเก่ียวข้องและอัตถประโยชน์ วิธีการทางสถิติและ

วิธีการทางภาษาส าหรับการท าดัชนีโดยอัตโนมัติและการ

จัดหมวดหมู ่วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นส าหรับ

การสร้างดัชนี การก าหนดแบบสอบถาม การจัดอันดับ 

วิธีการกรองขอ้ความ การวัดประสิทธผิลการสืบคน้ 

222324   คลังข้อมูล                           3(2-2-5) 

 Data Warehouse 

 แนวคิดการท าคลังข้อมูล องค์ประกอบและ

สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การ

ออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เคร่ืองมือส าหรับการ

พัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใ ช้

คลังขอ้มูลกับองคก์าร 

222330 การพัฒนาส่ือประสม              3(2-2-5)   

 Multimedia 

Development  

 ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อประสม 

การประยุกต์สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อ

ประสม รูปแบบแฟ้มสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม 

การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพรส่ื่อประสม 

222331 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส   3(2-2-5) 

 XML and Web Services 

 มาตรฐานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี เคา้ร่าง 

การสร้างและการประมวลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การ

จัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิส 

222332 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  3(2-2-5)   

 Java Programming  

 แนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิด

ข้อมูลอ้างถึง ตัวแปรแถวล าดับ การก าหนดประโยค การ

จัดการเก่ียวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น  การเขียน

โปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการไฟล์ การเข้าถึง

ฐานขอ้มูล 
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222340 ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5)   

 Research Methodology Research 

 Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย ประเภทการ

วิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและ

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์แวร์

ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

222410 การประยุกต์ระบบสารสนเทศร่วมสมัยใน 

 องค์กร                           3(2-2-5)   

 Application of Contemporary Information 

 System in Organization 

 ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรมประยุกต์

ระดับองค์กรที่ใช้ในปัจจุบัน การวางแผนทรัพยากรของ

องค์กร ระบบการจัดการโซ่อุปทาน ระบบการจัดการ

ลูกคา้สัมพันธ ์ระบบการจัดการความรู้ 

222420  หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

                                              1(0-2-1) 

 Current Topics in Information Systems 

 ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ การบริหารจัดการ

สมัยใหม่ นวัตกรรม เทคนิค แนวโน้มเทคโนโลยีด้านระบบ

สารสนเทศ 

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                          3(0-6-3)  

 Information Technology Project  

วิชาบังคับก่อน   : 222340 ระเบยีบวิธีวิจัย 

Prerequisite : 222340 Research   

  Methodology 

     การพัฒนาโครงการ การวิ เคราะห์และ

ออกแบบระบบตามความต้องการ การพัฒนาระบบ การ

ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์

ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดท าเอกสารและการน าเสนอ

โครงงาน 

 

 

222422   ระบบผู้ช านาญการ                3(2-2-5) 

 Expert Systems 

 ความรู้เบื้องต้นของระบบผูเ้ช่ียวชาญ ลักษณะ

ส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การแสดงความรู้ 

ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ 

การได้มาและทดสอบ การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์ การ

ออกแบบส าหรับค าอธบิาย การออกแบบ การท าใหเ้กิดผล 

การประเมินผล และเคร่ืองมือส าหรับระบบผูเ้ช่ียวชาญ  

222430 เว็บเชิงความหมาย                  3(2-2-5) 

 Semantic Web 

 ค าศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของค า เฟรม

เวิร์คการอธิบายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีในการให้

เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเคร่ืองมือส าหรับ

สร้างออนโทโลจี ภาษาเว็บออนโทโลจี การพัฒนาเว็บไซต์

เชิงความหมาย 

222450 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

222451 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน     

224111 การส ารวจเบ้ืองต้น                 3(2-3-6) 

 Introduction to Surveying  

 การส ารวจพืน้ราบและการส ารวจภูมิประเทศ

ด้วยเคร่ืองมือและเทคนิคการส ารวจ รวมทั้งระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบหรือ

ทางดิ่งเพื่อการท าแผนที่ 
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224112 การท าแผนที่                         3(2-2-5) 

 Cartography  

 ความหมายและประเภทของแผนที่ การอ่าน

และแปลความหมายแผนที่ ความหมายและความส าคัญ

ของวิชาการเขียนแผนที่ ธรรมชาติของการแสดงข้อมูลบน

แผนที่ เส้นโครงแผนที่ การออกแบบแผนที่ และการท า

แผนที่เฉพาะเร่ือง 

224131 เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ          3(2-2-5) 

 Geoinformatics Technology  

 ระบบสารสน เทศ ภู มิศ าสต ร์  การ รับ รู้

ระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟ

โตแกรมเมตรี และหลักการส ารวจเบื้องต้น 

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ                 3(2-2-5) 

 Physical Geography  

 แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ

ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศของโลก การ

กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะ

และวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้ าใต้ดินและ วัฏ

จักรของน้ า ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและ

การทับถมอันเนื่องมาจากการกระท าของน้ า น้ าใต้ดิน คลืน่ 

ลม และธารน้ าแข็ง 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์                    3(2-2-5) 

 Human Geography  

 หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ การ

กระจายของประชากรและการย้ายถ่ิน  รูปแบบและ

กระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง 

การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง 

224211 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีม  

                                                          3(2-2-5) 

 Global Navigation Satellite Systems

 เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดย

เคร่ืองรับสัญญาณจากดาวเทียม การตรวจแก้ เ ชิง

เรขาคณิตของข้อมูลจากดาวเทยีม การน าร่อง การติดตาม

การเคลื่อนที่ของวัตถุ การใช้งานระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ 

224221 การรับรู้ระยะไกล                   3(2-3-6) 

 Remote Sensing  

 วิ วัฒนาการของการรับ รู้จากระยะไกล 

หลักการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการอ่าน การ

วิเคราะห์ การแปลความหมาย และการจ าแนกขอ้มูลภาพ 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems  

 แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง

ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า  การ

วิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูล  

224232 การจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูล

 สารสนเทศภูมิศาสตร์              3(2-2-5) 

 Database and Geo-database 

 Management  

 ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบ

ฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเภท

ข้อมูล การจัดเก็บ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 

รูปแบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของข้อมูล

ทางภูมิศาสตร์ มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในช้ันฐานข้อมูลต่างๆ การป้องกันฐานข้อมูล 

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ ใ ช้ในการจัดการฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การจัดการฐานขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

224271 ธรณวีิทยาเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introduction to Geology  

 ส่วนประกอบ โครงสร้าง และกระบวนการ

ทางธรณีวิทยาของโลก ปฏิสัมพันธข์องมนุษย์กับธรณีภาค 

อุ ทกภาค  บรรยากาศภาค และ ชีวภาค  และการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  

224281 ภูมิศาสตร์เมอืง                      3(2-2-5) 

 Urban Geography  

 หลักการภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองและ

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ์กับการวางแผน

และผังเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถ่ินฐาน 

กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนา
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ภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคม

ขนส่ง และการเคหะ 

224311 มาตรฐานแผนที่                     3(2-2-5) 

 Map Standardization  

 ความส าคัญของมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์

กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการน าเสนอ

บนแผนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์

กับการอธิบายปรากฏการณ์ เทคนิคและปฏิบัติการ

เก่ียวกับการจัดกลุ่ม การลดรูปแผนที่ และการแปลงสภาพ

ข้อมูลในการท าแผนที่ การก าหนดมาตรฐานข้อมูลแผนที่

ของท่ัวโลกและประเทศไทย 

224312 การท าแผนที่เสมอืนจริง           3(2-2-5) 

 Virtual Cartography  

 หลักการและปฏิบัติการท าแผนที่เสมือนจริง 

การจัดการ การน าเสนอ การวิเคราะห์และการสื่อสารของ

สารสนเทศที่สามารถอ้างอิงเชิงพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย

ประเด็นตามความสนใจของสังคม การน าเสนอในรูปแบบ

ที่สามารถโต้ตอบได้ พลวัต และหลายมิติของการสัมผัส 

ด้วยการใช้มัลติมีเดียและมัลติโมดอล 

224321 โฟโตแกรมเมตรี                     3(2-3-6) 

 Photogrammetry  

 พัฒนาการของการรังวัดด้วยภาพถ่ายทาง

อากาศ  รูปทรงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ  ระบบ

การควบคุมภาพถ่ายทางอากาศและการรังวัดสร้างแผนที่  

หลักการสร้างแผนที่ภาพถา่ยทางอากาศ 

224322  การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล   3(2-2-5) 

 Application in Remote Sensing  

 เทคนิคการประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลกับ

งานด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดการข้อมูลภาพ

ดิจิทัลขั้นสูง การวิ เคราะห์ข้อมูลหลายช่วงคลื่น การ

วิเคราะห์คุณสมบัติด้านเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ

ดาวเทียมด้านปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  

 

 

 

224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 เชิงพื้นที่                            3(2-2-5) 

 Geoinformatics Application for Spatial 

 Management  

 การวิเคราะห์พื้นที่เชิงกริด การใช้ฟังก์ชันการ

วิเคราะห์ทางราสเตอร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การ

วิเคราะห์โครงข่ายและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การ

ก าหนดข้อมูล แปลงข้อมูล เพื่อสร้างแบบจ าลองแผนที่ใน

การอธบิายสถานการณ์ต่างๆ  

224332 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบ

 สารสนเทศภูมิศาสตร์              3(2-2-5) 

 Applied Programming for Geographic 

 Information Systems  

 โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  และ

การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อ

จัดการฐานขอ้มูล ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขยีนโปรแกรม

ประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องเพื่อการท างานอัตโนมัติและการ

สร้างแบบจ าลองสถานการณ์    

224333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ    

                                                          3(2-2-5)  

 Geographic Information Systems in 

 Health  

 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อศึกษารูปแบบ สาเหตุ การเคลื่อนย้าย การแจก

กระจายของการเกิดโรคระบาด การเตรียมการป้องกัน 

และการเฝา้ระวังโรค   

224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมศิาสตร์     3(2-2-5) 

 Quantitative Methods in Geograph 

 พืน้ฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์ การแสดงผล

ข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่ เบื้องต้น การสุ่ม

ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการ

ถดถอย 
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224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 

                                                          3(2-2-5) 

 Spatial Simulation and Modeling  

 รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบ การท านาย

ปรากฏการณ์โดยวิธีการจ าลองสถานการณ์การใช้ข้อมูล

ภู มิ ส า รส น เ ทศ ใ น ก า รติ ด ต ามก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง

ป ร า กฏกา รณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่  ก า รพัฒน า แบบจ า ล อ ง

ปรากฏการณ์เชิงพลวัตโดยใช้เคร่ืองมือระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

224371 ธรณสัีณฐานวิทยา           3(2-2-5) 

 Geomorphology  

 กระบวนการทางธรณีวิทยาที่สร้างรูปทรงของ

พืน้ผวิโลก กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสารการ

พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน้ าพา

กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่และ

เวลา  การส า รวจภาคสนามและทดลอง เ ก่ีย ว กับ

กระบวนการทางธรณีสัณฐาน 

224372 ภูมิอากาศวิทยา           3(2-2-5) 

 Climatology  

 องค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปร

ของอากาศ เคร่ืองมือที่เก่ียวข้อง วิธีพยากรณ์อากาศ การ

กระจาย การจ าแนก และลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆ

ของโลก 

224373 ภูมิศาสตร์ดิน           3(2-2-5) 

 Soil Geography  

 กระบวนการเกิดของดิน  สมบัติของดิน  การ

จ าแนกและการกระจายของกลุ่มดินในประเทศไทย 

ความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มดินและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

224374 ชีวภูมศิาสตร์                         3(2-2-5) 

 Biogeography   

 กระบวนการพื้นฐานที่ควบคุมรูปแบบการ

กระจายทาง ภู มิศาสต ร์ของสิ่ ง มี ชีวิต  การย้ าย ถ่ิน 

วิวัฒนาการ การแยกตัว และรูปแบบเฉพาะของสิ่งมีชีวิต 

ขอบเขตพืน้ที่และประวัติศาสตร์เก่ียวกับพืชและภูมิศาสตร์

ของพืช  ทฤษฎีและการประยุกต์การจ าแนก การท าแผนที่ 

และการท าบัญชีพืชพรรณธรรมชาติ การประยุกต์ใช้การ

ส ารวจระยะไกล การส ารวจตัวอย่างในภาคสนาม และการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณ และการใช้ระบบ

คอมพิวเตอรช่์วยวิเคราะห์พืชพรรณต่างๆ 

224381 ทฤษฎีท าเลที่ต้ังทางภูมศิาสตร์  3(3-0-6) 

 Location Theory in Geography  

 การวิ เคราะห์ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิท้ังในเชิงเศรษฐกจิและพฤติกรรม ผลจากรูปแบบ

ของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีท าเลที่ตั้งและการสร้าง

แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ 

224382 ภูมิศาสตร์การเกษตร              3(3-0-6) 

 Geography of Agriculture  

 ลักษณะทางกายภาพและที่ตั้ง รูปแบบและ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ของการเพาะปลูกและปศุสัตว์

ประเด็นของดินและแปลงที่ดิน พฤติกรรมของมนุษย์ สาระ

ด้านสิ่ งแวดล้อม และทฤษฎีท าเลที่ตั้ งของกิจกรรม

การเกษตร 

224383 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว           3(2-2-5) 

 Geography of Tourism  

 องค์ประกอบการท่อง เที่ ยว  ปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวความส าคัญและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่างๆ และในประเทศ

ไทย 

224384 ภูมิศาสตร์การเคหะและอสังหาริมทรัพย์  

                                                          3(3-0-6) 

 Geography of Housing and Real Estate 

 ภูมิศาสตร์การเคหะในประเทศพัฒนาและ

ก าลังพัฒนา ความฝันเก่ียวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง

ความสามารถในการซื้อบ้านและความแตกต่างในการ

เขา้ถึงการเป็นเจ้าของบ้านการไร้ที่อยู่อาศัย ประวัติศาสตร์

การจัดหาบ้านสาธารณะ ประชากรศาสตร์ของบ้านเรือน

การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและเพื่อนบ้าน

และการวิ เคราะห์ประเภทของตลาดที่อยู่อาศัยและ

อสังหาริมทรัพย์ 
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224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต

                                            3(2-2-5) 

 Internet Based Geographic Information 

 Systems  

 การจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน

เค รือข่ ายอิ น เทอ ร์ เน็ ต  ตั วแบบ TCP/IP การใ ช้ ง าน

โปรโตคอล การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่

ขา่ยเพื่อการน าเขา้ การแก้ไขการแปลงขอ้มูล การวิเคราะห์

และการน าเสนอขอ้มูลเชิงพืน้ที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

224432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

                                                          3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems  

 องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพื้นที่  หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ในด้านต่างๆ 

224451 แบบจ าลองตัวแทนและเซลลูลา 3(2-2-5)

 Agent-Based and Cellular Automata 

 models  

 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความมีระเบียบ

ทฤษฎีความซับซ้อน และทฤษฎีความโกลาหลในการ

จ าลองแบบเชิงพื้นที่แบบพลวัต แบบจ าลองเกมชีวิตของ

คอนเวย์ เทคนิควิธีการสร้างแบบจ าลองตัวแทน และ

แบบจ าลองเซลลูลาเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ในด้าน

ต่างๆ 

224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 Research in Geographic Information 

 Science  

 ระเบียบวิธีการวิจัยและกระบวนการก าหนด

ประเด็นโครงงานที่น่าสนใจทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

การน าเสนอโครงงานและสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ 

 

 

 

224471 สภาวะโลกร้อน                      3(3-0-6) 

 Global Warming  

 ลักษณะทั่ ว ไปของสภาวะ โลก ร้อนและ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์เก่ียวกับสภาวะโลกร้อน

และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

224472 พื้นที่เปราะบางและเส่ียงภัย      3(2-2-5) 

 Spatial Vulnerability and Hazard Risk 

 ภั ยพิ บั ติ ที่ เ กิ ด จา กปัญหาสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

แนวความคดิ กระบวนการสาเหตุ แนวโน้ม และรูปแบบใน

การกระจายตัวทางพื้นที่ ของความเปราะบางและ

ผลกระทบที่ เป็นอันตราย การวิ เคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

เหล่านั้น 

224481 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์      3(3-0-6) 

 Geographic Thought  

 วิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์

ด้านแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิกสู่

ปัจจุบันนักภูมิศาสตร์ที่ส าคัญและอิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา  

วิธีการคน้คว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย 

224482 การวางผังเมอืงและภาค           3(2-2-5) 

 Urban and Regional Planning  

 ความส าคัญของเมืองและภูมิภาคในฐานะที่

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของมนุษย์ ลักษณะของเมือง

ส าคัญทั่วโลก การแยกแยะเหตุและปัจจัยที่ท าให้เมือง

เจริญเติบโต ซ่ึงมีความส าคัญในการวิเคราะห์และวางแผน

เมืองท่ีเช่ือมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก    

224491 สัมมนา                                 1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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224492 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย

ในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

224493 การฝึกงาน                          6 หน่วยกติ 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

224494 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Computer Science 

 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจ านวนและการ

แทนข้อมูล  การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบ

สารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ความ

เสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ

ทางคอมพิวเตอร์ 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม   3(2-2-5) 

 Programming Methodology  

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ

โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผล

ข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวล าดับ ชนิดข้อมูลแบบ

โครงสร้าง  

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

 Computer Architecture 

 ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน 

รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ 

ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลใน

หน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบ

คอมพิวเตอรส์มัยใหม ่

225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1    3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming I 

 การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส 

คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ล าดับช้ันของคลาส 

การรวมคลาสและการวนซ้ าโพรโทคอล การห่อหุ้มและ

การซ่อนข้อมูล การเร่ิมต้นและตัวสร้าง การพ้องรูป โอ

เวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของวัตถุ

และตารางวิธ ีการแบง่พฤติกรรมและการน าไปใช้  

225241 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี 

                                                          3(2-2-5) 

 Design and Analysis of Algorithm 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ

วิเคราะห์ความซับซ้อน ขัน้ตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยก

และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง

กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  

225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม       3(2-2-5) 

 Programming language Concept 

 กรอบแนวคิดหลักของการเขยีนโปรแกรมและ

การเปรียบเทียบ ตัวแปลค าสั่งและตัวแปลโปรแกรม 

เคร่ืองเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการ

ประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ การหาค่านิพจน์ การ

ควบคุมโปรแกรมย่อย  

225313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2    3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming II 

วิชาบังคับก่อน : 225211 การเขยีนโปรแกรมเชิง 

  วัตถุ1 

Prerequisite : 225211 Object Oriented  

  Programming I 

 การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียน

โปรแกรมเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ

ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี  เจเนริคและคอล

เลคช่ัน สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  การจัดการ

ขอ้ยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
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225314 หัวข้อปัจจุบันทางการเขียนโปรแกรม      

                                                          3(2-2-5) 

 Current Topics in Programming 

 ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ เป็นที่นิยม 

เทคโนโลยีหรือมาตรฐานสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับการเขียน

โปรแกรม แนวคิดพื้นฐานของภาษา รูปแบบภาษา 

ความสามารถของภาษา ไวยากรณ์ของภาษา การ

ประยุกต์ใช้งาน  

225342 ทฤษฎีการค านวณ                  3(3-0-6) 

 Theory of Computation 

 เคร่ืองสถานะจ ากัด ออโตมาตาแบบกดลง ไว

ยกรณ์ไม่อิงบริบท ฟังก์ชันเวียนเกิด ปัญหาที่ตัดสินได้ 

เคร่ืองทัวริงและการค านวณได้ ข้อจ ากัดของการค านวณ

แบบขัน้ตอนวิธี  

225361 ระบบฐานความรู้                    3(2-2-5) 

 Knowledge Based System 

 การแทนความรู้และกระบวนการใช้เหตุผล 

ระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบ

เฟรม ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ข้อดีและ

ขอ้จ ากัด การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคในการสร้าง

ค าอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบการวางแผน

งานอัตโนมัติ  

225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ                  3(2-2-5) 

 Object Oriented Technology 

 การวิ เคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้

แบบจ าลองเชิงวัตถุ การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดย

ใช้แบบจ าลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีของ

แบบจ าลองเชิงวัตถุ การออกแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิง

วัตถุ เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  

225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  1(0-3-2) 

 Computer Science Project I 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ

การจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่

เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน 

ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท า

ต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการ

น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

225443 คอมพิวเตอร์กราฟิก                3(2-2-5) 

 Computer Graphic 

 พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างจุด 

ก า ร ว า ด ภ า พ  ก า ร เ ป ลี่ ย น ต า แ ห น่ ง  ก า ร ส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว การแปลง 2 มิติและ 3 มิติ การประยุกต์

และโครงงานด้านคอมพิวเตอรก์ราฟิก  

225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     

                                                          3(2-2-5) 

 Decision Support System Development 

 ทฤษฎีพื้ น ฐานของระบบสนับสนุ นการ

ตัดสินใจ การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การ

จัดการองค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ

ประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  2(0-4-2) 

 Computer Science Project II 

วิชาบังคับก่อน : 225391 โครงงานวิทยาการ 

  คอมพิวเตอร ์1    

Prerequisite : 225391 Computer Science 

  Project I 

 การทดลองห รือพัฒนา โครง ง านตาม

สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ

ระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การ

วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอ

ผลการด าเนินโครงงาน 

225493 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
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225494 การฝึกงาน                        6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

225495 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ

 คอมพิวเตอร์                         3(3-0-6) 

 Current Topics in Computer Science 

 หัวข้อท่ีน่าสนใจด้านเทคโนโลยีหรือมาตรฐาน

สมัยใหม่ที่ เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฏี

พื้นฐานที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

วิ เคราะห์แนวโน้ม วิ เคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการ

ประยุกต์   

226101 การเขียนโปรแกรมมคอมพิวเตอร์  

                                                          3(3-0-6) 

 Computer Programming 

 หลักการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

226111 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม

                                             2(1-2-3) 

 Principles of Problem Solving and Basic  

 Programming 

 ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้นตอนพื้นฐานเพื่อ

การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการใน

การหาค าตอบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนและ

ออกแบบการเขยีนโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน และรหัสเทยีม 

226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1       3(2-3-6) 

 Digital System Design I 

 ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต 

ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน 

วงจรค านวณ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส มัลติเพล็กเซอร์     

ดีมัลติเพล็กเซอร์ ฟลิบฟลอบ ตัวนับ เรจสิเตอร์          การ

ออกแบบวงจรเชิงผสมและวงจรเชิงล าดับ 

226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2      3(2-3-6) 

 Digital System Design II 

วิชาบังคับก่อน   : 226121  การออกแบบระบบ 

  ดิจิทัล 1 

Prerequisite : 226121  Digital System Design I 

 วงจรตรรกะเชิงผสม วงจรล าดับแบบประสาร

เวลาและไม่ประสานเวลา เทคนิคขนานและไปป์ไลน์ พีเอ

แอล ซีพีแอลดี  เอฟพีจี เอ ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ 

แบบจ าลองและการจ าลอง การทวนสอบแบบ การทดสอบ

และแบบจ าลองความผิดพลาด การออกแบบเพื่อ

ความสามารถในการทดสอบ การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล 

226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์

                                            3(2-3-6) 

 Computer Electrical Circuit Analysis 

 นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจ าลองวงจร 

ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า กฏของโอห์ม กฎ

ของเคอร์ชอฟฟ์ ก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช 

ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน

ก าลังสูงสุด วงจรอนุพันธอ์ันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธอ์ันดับ 
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สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระสตรง 

การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 

226232  หลักการอิเล็กทรอนิกส์           3(2-3-6) 

 Principles of Electronics 

วิชาบังคับก่อน   226231 : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ทางคอมพิวเตอร์ 

Prerequisite   226231 : Computer Electrical 

Circuit Analysis 

 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารก่ึงตัวน า

และตัวน า ทฤษฎีแถบพลังงาน สารก่ึงตัวน าแบบบริสุทธิ์ 

และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติต่างๆ ของสารก่ึงตัวน า 

คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด 

ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์

รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์ และ เฟท 

การวิ เคราะห์ เส ถียรภาพของไบแอส การค านวณ

อัตราขยาย อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและด้านออกในวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมต่อวงจรแบบต่างๆ วงจรออป

แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม 

226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ 

                                                          4(3-3-8) 

 Microprocessor and Interfacing 

 โครงสร้างภายในและการท างานของไมโคร

โพรเซสเซอร์ หน่วยค านวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ

บัส หน่วยควบคุม หน่วยความจ า อุปกรณ์รับเข้าและ

ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ประเภทการ

เขา้ถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ การ

เช่ือมต่อกับอุปกรณ์น าเข้าและส่งออก มาตรฐานในการ

รับส่งสัญญาณ การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรเลอร์และ

คอมพิวเตอร ์การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ 

226312 การวิเคราะห์และการออกแบบข้ันตอนวิธี

                                            3(2-2-5) 

 Algorithm Analysis and Design 

 ปัญหาและขั้นตอนวิธี อัตราการเติบโตของ

ฟังก์ชัน หลักเกณฑ์โลปิตาล สัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ การ

วิ เคราะห์ขั้นตอนวิธี  ต้นไม้จ าลองการเวียน เกิด การ

วิเคราะห์ถัวเฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช 

ฮีป ต้นไม้สเปลย์ เซตไม่มีส่วนร่วม การแบ่งแยกและ

เอาชนะ ก าหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการ

ย้อนรอย การขยายและจ ากัดเขต ขั้นตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพี

บริบูรณ์ 

226313 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

                                            3(2-2-5) 

 Current Topics in Software Technologies 

 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมัยใหม่ พื้นฐานที่

เก่ียวข้องกรอบการท างาน สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

ทฤษฎีการใช้งาน การตรวจสอบความผิดพลาด การ

ประยุกต์ใช้งาน 

226323 วงจรรวมดิจิทัล          3 (2-2-5) 

 Digital Integrated Circuit 

ประวัติและภาพรวม คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

สสาร โครงสร้างตัวผกผัน โครงสร้างตรรกะเชิงผสม 

โครงสร้างตรรกะเชิงล าดับ หน่วยความจ าและแถวล าดับ

ตรรกะ การวางผัง เทคนิคการออกแบบ 

226342 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

                                            3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Organization 

 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะ การ

เช่ือมต่อและการสื่อสาร โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ระบบหน่วยความจ า การจัดการติดต่ออุปกรณ์รับเข้า

ส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วยประมวลผล 

ชุดค าสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร ์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรท์ี่มีสมรรถนะสูง 

226343 สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง      3(2-2-5) 

 Real-time embedded system 

 หลักการระบบเรียลไทม์ สถาปัตยกรรมสมอง

กลฝังตัว การท างานพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมระบบ

สมองกลฝังตัวและเคร่ืองมือในการพัฒนา การหาค่า

เหมาะที่สุดในการโปรแกรม การบูรณาการฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ในแง่ของสถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว 

การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
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226344 หุ่นยนต์เบ้ืองต้น          3 (2-2-5) 

 Introduction to Robotics 

 ประวัติหุน่ยนต์ ประเภทหุน่ยนต์ ส่วนประกอบ

หุ่นยนต์ อุปกรณ์รับสัญญาณ การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 

การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 

226345 หัวข้อปัจจุบันทางด้านระบบฮาร์ดแวร์  

                                                          3(2-2-5) 

 Current Topics in Hardware System 

 หลักการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ 

ภาษาสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ 

เทคโนโลยีหรือมาตรฐานสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับระบบ

ฮาร์ดแวร์ การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ด้วย

แบบจ าลอง การประยุกต์ระบบฮาร์ดแวร์สมัยใหม่เพื่อการ

ควบคุม 

226351 คอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล  3(2-2-5) 

 Computer and Data Communications 

 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐาน

ระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุมระบบเช่ือมโยงข้อมูล 

เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณ

กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล 

226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

 Principles of  Computer Networks 

วิชาบังคับก่อน : 226351 คอมพิวเตอรแ์ละการ 

  สื่อสารขอ้มูล 

Prerequisite  : 226351 Computer and Data  

  Communications 

 หลักการเบื้องต้น การออกแบบ การปฏิบัติ

และประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเช่ือมโยง

ระหว่างเครือข่าย การจัดเส้นทาง การประยุกต์ใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร ์คุณภาพของการให้บริการ ความม่ันคง 

226353 ระบบแบบกระจายและขนาน    3(3-0-6) 

 Distributed and Parallel System 

 ระบบและสถาปัตยกรรมขนานและกระจาย 

การเขียนโปรแกรมขนานและกระจาย ขั้นตอนวิธีขนาน 

หน่วยประมวลผลหลายแกน ระบบคลัสเตอร์ ระบบคลาวด์ 

ระบบกริด การประยุกต์ระบบขนานและกระจาย 

226356 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบเครือข่าย 

                                                          3(2-2-5) 

 Current Topics in Network Systems 

 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย

สมัยใหม ่เทคนิคการอกแบบเครือขา่ยการสื่อสารข้อมูลใน

เครือข่าย มาตรฐานการสื่อสารในเครือข่ายสมัยใหม่          

การประยุกต์ใช้งาน 

226371 การประมวลผลภาพดิจิทัล       3(3-0-6)  

 Digital Image Processing  

 การได้มาของภาพและการแสดง ระบบการ

รับรู้ภาพของมนุษย์ การแทนสี การสุ่มและจัดระดับ การ

รับรู้ภาพ การแปลงภาพและการปรับปรุงคุณภาพของภาพ 

การกรองและรหัสภาพ การแปลงดีสครีตโคไซน์ การแปลง

ฟูเรียร์แบบเร็ว การแปลงเวฟเลท 

226372 การประมวลผลเสียงพูด           3(2-2-5) 

 Speech Processing 

 เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงพูด การผลิต

เสียงพูด การได้ยิน ระบบเสียง การวิเคราะห์เสียงพูด 

พื้นฐานการประมวลผลสัญญาณเสียงพูด การแทน

เสียงพูด การรู้จ าเสียงพูด การสังเคราะห์เสียงพูด การ

ประยุกต์การประมวลผลเสียงพูด  

226374 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีข้อมูล 

                                           3(2-2-5) 

 Current Topics in Data Processing 

 เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลสมัยใหม่

พื้นฐานเก่ียวข้อง วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิธีการประมวลผล

ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแสดงขอ้มูล การประยุกต์ใช้

งาน 

226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 

                                                           1(0-3-2) 

 Computer Engineering Project I 

 การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม 
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วัตถุประสงค์และขอบเขต ตารางเวลา การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ การน าเสนอหัวข้อและเอกสาร 

226454 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ไร้สาย  3(2-2-5)  

 Wireless Local Area Networks 

วิชาบังคับก่อน : 226351 คอมพิวเตอรแ์ละการ 

  สื่อสารขอ้มูล 

Prerequisite : 226351 Computer and Data  

  Communications 

 เครือข่ายไร้สาย ขา่ยงานบริเวณเฉพาะแบบไร้

สาย เทคโนโลยี และมาตรฐาน ช้ันการควบคุมการเข้าใช้

สื่อและช้ันกายภาพ คุณภาพการบริการ ความม่ันคง การ

ใช้งาน หัวข้องานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

226455 ความม่ันคงอินเทอร์เน็ต           3(3-0-6)  

 Internet Security 

 พื้นฐานม่ันคงคอมพิวเตอร์ ความม่ันคงการ

สื่อสารอินเทอร์เน็ต การให้บริการจ าเป็นทางด้านความ

ปลอดภัยได้แก่ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการเข้าถึง 

บูรณภาพและการรักษาความลับของข้อมูล การจัด

เส้นทาง ไฟร์วอลล์ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน และความ

ม่ันคงเว็บ 

226462 เหมืองข้อมูล                          3(3-0-6)  

 Data Mining 

 คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง

ข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจ าแนก ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม 

ขัน้ตอนวิธีเหมอืงกฎ การวัดประสิทธภิาพของเหมืองข้อมูล 

การประยุกต์ใช้เหมอืงขอ้มูล  

226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 Natural Language Processing 

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ

วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาธรรมชาติ การตีความหมาย

ทางอรรถศาสตร์ ไวยกรณ์ ตัวแจงส่วน การประยุกต์ใช้

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

226473 หลักการกรรมวิธีส่ือประสม      3(3-0-6) 

 Principles of Multimedia Processing  

 ประเภทของสื่อ การจ าแนกประเภทสื่อ 

คุณลักษณะและความต้องการของสื่อผสม โครงสร้างและ

แบบจ าลองส่วนเก็บสื่อประสม ระบบสารสนเทศสื่อ

ประสม หลักการฐานของภาพและภาพเคลื่อนไหว 

มาตรฐานการรหัสภาพ  มาตรฐานรหัสภาพเคลื่อนไหว 

มาตรฐานรหัสเสียง มาตรฐานรหัสเสียงพูด การประยุกต์

สื่อประสม 

226481 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

                                             1(1-0-2) 

 Computer Laws and Ethics 

 ระเบยีบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย

สังคมออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร กฎหมายที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย

และสากล 

226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 

                                                         2 (0-6-3) 

 Computer Engineering Project II 

วิชาบังคับก่อน : 226491  โครงงานด้านวิศวกรรม 

  คอมพิวเตอร์ 1 

Prerequisite : 226491  Computer Engineering  

  Project I 

 การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงาน 

การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลงและ

สรุปโครงงาน การน าเสนอโครงงานและเอกสาร 

226493 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรใ์น

สถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

226494 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-Operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  
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227111 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น     3(3-0-6)  

 Introduction to Software Engineering 

 พืน้ฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ

ซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ ความ

ต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิด

ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบ า รุง รักษา

ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์ 

227212 กระบวนการซอฟต์แวร์           3(3-0-6)  

 Software Processes 

 นิยามกระบวนการ แบบจ าลองกระบวนการ

วิ ศวกรรมซอฟต์ แว ร์  การพัฒนาและป รับ เปลี่ ยน

กระบวนการ การประเมินคุณภาพกระบวนการ มาตรฐาน

กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

227221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ     3(2-2-5)  

 Object-Oriented Software Engineering 

 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การ

วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความต้องการ 

แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพ

ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดับ 

แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ ์กรอบงาน แบบ

รูปการออกแบบ การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ 

หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิง

วัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข้อทางเทคโนโลยี

เชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 

227231 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5)  

 Principles of Object-Oriented 

 Programming 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ ความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสร้างและเชิงวัตถุ แนวคิดเก่ียวกับวัตถุ คลาส 

อินสแตนท ์ความสัมพันธร์ะหว่างคลาส การสร้างและการ

ท าลาย การสืบทอดและการพ้องรูป การเขียนโปรแกรม

เชิงเหตุการณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ การทดสอบ

ฟังกชั์นเชิงวัตถุ 

 

227313 ความต้องการซอฟต์แวร์          3(3-0-6)  

 Software Requirements 

 วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ซ อฟต์ แ ว ร์  

กระบวนการความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ 

ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การ

รวบรวมความต้องการและเทคนิค การก าหนดความ

ต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อก าหนดความ

ต้องการซอฟต์แวร์ การจัดการความต้องการ การจัดการ

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต้องการ 

227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์   3(3-0-6)  

 Software Quality and Measurement 

 ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและมาตรฐาน

คุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงานเป้าหมายส าหรับการวัด

ซอฟต์แวร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการซอฟต์แวร์ แอดทริบิวต์ภายในผลิตภัณฑ์ 

แอดทริบิวต์ภายนอกผลิตภัณฑ์ การจัดการการวัดและ

คุณภาพ  

227315 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์

                                            3(2-2-5)  

 Software Architecture and Design 

 หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบยีบวิธี

ที่ ใ ช้ในการก าหนดสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการ

วิ เคราะห์เค้าโครงเร่ือง รูปแบบสถาปัตยกรรม การ

วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ หลักการ

ของการออกแบบซอฟต์แวร์ ยูเอ็มแอลเบื้องต้น แบบ

รูปการออกแบบซอฟต์แวร์ แบบรูปการสร้าง แบบรูป

โครงสร้าง แบบรูปเชิงพฤติกรรม   

227316 การสร้างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Software Construction and Evolution 

 วิธีการและสัญกรณ์รายละเอียดการออกแบบ 

เคร่ืองมือการพัฒนา มาตรฐานและรูปแบบการเขียนรหัส

ค าสั่ง การทบทวนในระดับเดียวกัน การท าเอกสาร

ประกอบซอฟต์แวร์ การท าความเข้าใจโปรแกรม การ

บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ กระบวนการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
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วิศวกรรมย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การ

ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ การจัดการ

ข้อยกเว้น การทนทานต่อความผิดพร่อง การจัดการโครง

แบบซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

227322 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)  

 Software Project Management 

 แนวคิดเร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ 

การประมาณความเสี่ยงโครงการและการจัดการ การ

ประมาณงบประมาณและเวลา เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้

ประมาณการณ์  คณะท างานโครงการ การควบคุม

โครงการ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การประยุกต์

การสอบทานกระบวนการ มาตรวัดและวิธกีารส าหรับการ

ประเมินโครงการ 

227324 หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรม

 ซอฟต์แวร์                           3(2-2-5) 

 Current Topics in Software Engineering 

 หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านกระบวนการ

และขัน้ตอนวิธีหรือมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งทางด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ หลักการและวิธีการที่เก่ียวข้อง แบบจ าลอง

ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์แนวโน้ม การ

ประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

227332 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์                       3(2-2-5) 

 Current Topics in Computer 

 Programmimg Development 

 หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคนิค

สมัยใหม่ในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์

สมัยใหม่ที่เป็นที่นิยม กรอบการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบ

ภาษา การประยุกต์ใช้งาน 

 

 

 

 

227341 หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิธีการจัดการ

 ข้อมูล                                   3(2-2-5) 

 Current Topics in Data Management 

 Methodologies 

 หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีหรือ

มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการจัดการขอ้มูล หลักการและ

วิธีการที่เก่ียวข้องข้อง สถาปัตยกรรมข้อมูล การจัดการ

องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาทางธุรกิจ 

227351 หัวข้อปัจจุบันทางด้านความม่ันคงทาง

 ซอฟต์แวร์                           3(2-2-5) 

 Current Topics in Software Security  

 หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีหรือ

มาตรฐานที่ เ ก่ียวข้องกับความม่ันคงทางซอฟต์แวร์ 

หลักการและวิธีการที่เก่ียวข้อง นโยบายความม่ันคงทาง

ซอฟต์แว ร์  การตรวจสอบระดับความ ม่ันคง การ

ประยุกต์ใช้งาน 

227352 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ 

                                                          3(2-2-5)  

 Component-based Software 

 Development 

 แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองคป์ระกอบ 

วัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์เ ชิงองค์ประกอบ การ

วิ เคราะห์ความต้องการเชิงองค์ประกอบ การเลือก

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ การระบุและ

ป รับแต่ ง อ งค์ ป ร ะกอบ  กา รบู รณาการระบบ เ ชิ ง

องค์ประกอบ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงองคป์ระกอบ การ

บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เชิงองคป์ระกอบ  

227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1          

                                                           1(0-3-2)  

 Software Engineering Project 1 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ

การจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน 

ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท า
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ต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการ

น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

227417 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

                                            3(2-2-5) 

 Software Verification and Validation 

 พื้ น ฐ า น ก า รท วนสอบแล ะต ร ว จ ส อ บ

ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การ

ตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบ

กล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบเชิงสถิติ 

การทดสอบข้อบกพร่อง การวิเคราะห์และออกรายงาน

ปัญหา 

227423 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิศวกรรม

 ซอฟต์แวร์                            1(1-0-2)  

 Law and Ethic for Software Engineering 

 จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ความประพฤติ 

ความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตัว ทรัพย์สินทาง

ปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ 

227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2         

                                            2(0-6-3)  

 Software Engineering Project 2 

 การทดลองห รือพัฒนา โครง ง านตาม

สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม

ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ

ระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์

ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอผลการ

ด าเนินโครงงาน 

227493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 

227494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟิกและ 

 มัลติมีเดีย             3(1-4-4) 

 Fundamental Drawing for Graphics 

 and Multimedia 

 หลักการวาดเส้น การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง  

การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทวิทัศน์ การวาด

เส้นสามมิติแบบเพอร์สเพคทีป การวาดเส้นสร้างสรรค์ 

เทคนิคการลงสี การประยุกต์การวาดเส้นมาใช้ในงาน

ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229102  พื้ น ฐ า น ศิ ลป ะ ส า ห รั บก ร าฟิ ก แ ล ะ

 มัลติมีเดีย                      3(2-2-5) 

 Fundamental Art for Graphics and 

 Multimedia  

 แนวคิดศิลปะ  ทัศนธาตุ  ป รัชญาศิลปะ 

สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ องค์ประกอบศิลป์ 

ทฤษฎีสี การออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การค้นหา

แนวทางสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล หลักจิตวิทยาส าหรับนัก

ออกแบบ พื้นฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย การ

ผสมผสานทักษะทางศิลปะร่วมกับเทคโนโลยี 

229111 ประวัตศิาสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

              3(3-0-6)

 History of Graphics and Multimedia  

 ประวั ติ ศ าสต ร์กราฟิ กแล ะ มัลติ มี เ ดี ย 

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับงาน

ออกแบบกราฟิก ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบ

กราฟิกกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง  
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229112  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

              3(2-2-5) 

 Computer Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์

กราฟิก หลักการออกแบบ การสร้างสีและแสงในงาน

คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปะกับการออกแบบกราฟิก 

กระบวนการค วามคิ ด ส ร้ า งส ร รค์ ง าน ออ กแ บบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปตกแต่ง

ภาพดิจิทัล และสร้างงานคอมพิวเตอรก์ราฟิก การน าเสนอ

ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การประยุกต์ใช้งานออกแบบ

กราฟิกกับงานด้านอื่นๆ  

229113 ภาพประกอบดจิิทัล           3(2-2-5) 

 Digital Illustration 

 หลักการออกแบบและวาดภาพประกอบ

ดิจิทัล หลักการเล่าเร่ืองด้วยภาพ การวาดภาพสิ่งมีชีวิต 

การวาดภาพสัดส่วนมนุษย์ การวาดภาพสิ่งของ การวาด

การ์ตูน การปะติดปะต่อวัตถุต่าง ๆ การประยุกต์ศิลปะไทย

และศิลปะชาติพันธุ์ในงานภาพประกอบดิจิทัล การใช้

ซอฟแวร์ส าเร็จรูปสร้างภาพประกอบดิจิทัล 

229201 ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ส า ห รั บ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ

 มัลติมีเดีย            3(2-2-5)

 Photography for Graphics and Multimedia 

 ความรู้เบื้องต้นการถ่ายภาพ การท างานของ

กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของกล้อง

ถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงกับการถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพโดยแสงธรรมชาติ  การถ่ายภาพในห้อง

สตูดิโอ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปตกแต่งภาพ การสื่อ

ความหมายด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์

การถ่ายภาพส าหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การจัด

นิทรรศการภาพถา่ยขนาดเล็ก  

229211 การข้ึนรูป 3 มติิ           3(2-2-5) 

  3D Modeling 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงาน 3 มิติ สัดส่วน

มนุษย์เพื่อในงานออกแบบตัวละคร 3 มิติ การสร้างฉาก

ประกอบ 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการออกแบบ

และขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่งแสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่

พืน้ผวิให้กับวัตถุ 3 มิติ การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงาน

ด้านอื่นๆ 

229213 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับส่ิงพิมพ์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Computer Graphics for Printing 

 ความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยี

และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัด

องค์ประกอบ  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  สีในการออกแบบ 

ระบบกริด การจัดวาง  เลย์เอาท์  การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบสิ่งพิมพ์   การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ประวัติ

ความเป็นมาของตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างสรรคต์ัวอักษร   

229214 การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อส่ิงแวดล้อม

              3(2-2-5) 

 Environmental Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นการออกแบบสิ่งแวดล้อม การ

ช้ีน าทาง การสื่อความหมายของสถานที่  การสร้าง

เอกลักษณ์ให้กับสถานที่  ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบ

นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุกต์

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ งาน

กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผลงาน

เพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรคแ์ละน าเสนอ

สื่อศิลปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง 

229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Concepts of Multimedia Design  

 ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบมัลติ มี เดีย 

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  แนวคิดการออกแบบงาน

มัลติมีเดีย เทคนิคและกระบวนการสร้างงานมัลติมีเดีย 

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบจาก

ประสบการณ์ผูใ้ช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปออกแบบ

งานมัลติมีเดียเบื้องต้น การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย การ

ประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับงานด้านอื่นๆ 
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229222 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มติิ  3(2-2-5) 

 2D Animation 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ภาพ เคลื่ อน ไหว  2 มิติ  เทคโน โลยีที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การผลิตงานแอนิ

เมช่ัน 2 มิติ การผลิตงานโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เบื้องต้น การ

ประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติกับงานด้านอื่นๆ 

229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน           3(2-2-5) 

 Theory of Animation  

 ความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิ

เมช่ัน ประเภทงานแอนิเมช่ัน  เทคนิคและความรู้พื้นฐาน

งานแอนิเมช่ัน ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมช่ัน ขั้นตอนการ

ออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ ขั้นตอนการ

ออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ วิธีการเล่า

เร่ือง การประยุกต์ใช้งานแอนิเมช่ันกับงานมัลติมีเดีย 

229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับเว็บไซต์

              3(2-2-5) 

 Graphics and Multimedia for Website 

 ความ รู้ เบื้ อ งต้ นการออกแบบ เว็ บ ไ ซต์  

องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์ การใช้สีในการ

ออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์   การพัฒนา

เว็บไซต์ติดต่อ กับฐานข้อ มูล  ภาษา เค ร่ือง มือและ

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์งานออกแบบ

กราฟิกและมัลติมีเดียกับการสร้างเว็บไซต์ 

229312 การสร้างโครงเร่ืองและออกแบบตัวละคร

              3(2-2-5) 

 Storyboarding and Character Design 

 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนบท กระบวนการ

ถ่ายทอดความคิด พืน้ฐานทักษะการเล่าเร่ือง การวางโครง

เร่ือง การวางแก่นเร่ือง การสร้างปมขัดแย้งในเร่ือง การ

เขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์ความรู้สึกในงานเขียน 

การเขียนสตอรีบอร์ด หลักการออกแบบตัวละครส าหรับ

งานแอนิเมช่ัน สัดส่วนที่เหมาะส าหรับตัวละคร  การระดม

แนวคิดและการสร้างสรรคบ์ุคลิกลักษณะตัวละคร      การ

แสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครในแบบต่างๆ  การ

ออกแบบท่าทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ  

229313 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์ 

              3(2-2-5) 

 Brand Identity Design 

 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์  การออกแบบ

สัญลักษณ์และตราสินค้า  การสื่อสารแบรนด์  ความ

แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย

การคา้ กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภค  

229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน 

              3(2-2-5) 

 Universal Graphics and Multimedia 

 หลักการมีจิตสาธารณะ หลักการของการ

ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนในประเทศ

ไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบกราฟิกและมัลติมี เดียเพื่อผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับงาน

สาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ

การศึกษา การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการ

ทอ่งเที่ยว 

229315 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถ่ินกับนวัตกรรม

 กราฟิกและมัลติมีเดีย           3(2-2-5) 

 Creative Local Community Wisdom 

 and Innovation of Graphics and 

 Multimedia Design 

 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดการ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

กราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องค์ความรู้

กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เ พื่ อ ใ ช้ ร่ ว ม กั บ ง า น ก ร า ฟิ ก แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย 
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กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอด้วย

รูปแบบต่างๆ   

229316 แอนิเมช่ันแบบดั้งเดิม           3(2-2-5) 

 Traditional Animation 

 ประวัติงานแอนิเมช่ัน สร้างแอนิเมช่ันโดยการ

ท าสมุดดีด การวาดลงบนฟิล์มโดยตรง การวาดบนกระจก 

แอนิเมช่ันเม็ดทราย แอนิเมช่ันแบบสต็อปโมช่ันแบบต่างๆ  

เช่น เคลย์แอนิเมช่ัน คัตเอาท์แอนิเมช่ัน พิกซิลเลช่ัน การ

ประยุกต์งานแอนิเมช่ันแบบดั้งเดิมกับงานกราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

229321 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มติิ  3(2-2-5) 

 3D Computer Graphics and Animations 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ภาพ เคลื่ อน ไหว  3 มิติ  เทคโน โลยีที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ 

การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

แบบ 3 มิติ การผลิตงาน แอนิเมช่ัน 3 มิติ การผลิตงาน

โมช่ันกราฟิก 3 มิติ เบื้องต้น การประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว 

3 มิติกับงานด้านอื่นๆ 

229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ           3(2-2-5) 

  Digital Video and Audio 

 ความรู้เบื้องต้นงานดิจิทัลวิดีโอและออดิโอ  

กระบวนการผลิตวิดีทัศน์ การก าหนดกลุ่มเปา้หมายในงาน

วิดีทัศน์ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง องค์ประกอบภาพ

ส าหรับงานวิดีทัศน์ การจัดแสงส าหรับงานวิดีทัศน์ การ

เขียนบทและสตอรีบอร์ดส าหรับงานวิดีทัศน์ การวางแผน

การถ่ายท า การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและ

เสียง การออกแบบเสียง การออกแบบสื่อดีวีดี การใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างงานวิดีทัศน์   

229323 การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 

 Multimedia Presentation 

 กระบวนการคิดการน าเสนอ รูปแบบของการ

น าเสนอสื่อมัลติมีเดีย การสร้างผลงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อ

น าเสนอ การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปสร้างสรรค์การน าเสนอ

ผลงานมัลติมีเดีย แอ็คช่ันสคริปต์เบื้องต้นส าหรับการ

น าเสนอผลงานมัลติมีเดีย  การสร้างสรรค์แฟ้มสะสม

ผลงาน การพูดเพื่อการน าเสนอผลงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพส าหรับการน าเสนอ 

229324 การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย

              3(2-2-5) 

 Interactive Multimedia Design 

 ความรู้เบื้องต้นงานอินเตอร์แอคทีฟ  ลักษณะ

และประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย พฤติกรรม

ของกลุ่มผู้ใช้สื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ

คอมพิวเตอร์ การออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบ

อินเตอร์เฟส การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการ

ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย  การประยุกต์ใช้

อินเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่นๆ 

229325 การสร้างสรรค์เกมเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 

 Basic Game Production 

 ประวัติความเป็นมาของ เกม  หลักการ

ออกแบบเกม การออกแบบปฎิสัมพันธ์ของเกม การ

ออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของเกม การ

ออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉากหลังในเกม 

การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียงของเกม  

ระบบเกมอัจฉริยะ  การผลิตเกมโดยใช้เคร่ืองมือและภาษา

โปรแกรมอย่างง่าย 

229326 โมช่ันกราฟิก           3(2-2-5) 

  Motion Graphics 

 ความรู้เบื้องต้นโมช่ันกราฟิกส าหรับงาน

อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมช่ันกราฟิก 

เทคโนโลยีงานโมช่ันกราฟิก การสร้างสรรคโ์มช่ันกราฟิก 2 

มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษส าหรับการสร้างสรรค์

โมช่ันกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปกับการสร้างสรรค์

โมช่ันกราฟิก การออกแบบโมช่ันกราฟิกในงานอินเตอร์

แอคทฟี  

229327 อินเตอร์แอคทฟีกับดิจิทัลคอนเทนต์ 

              3(2-2-5)

 Interactive Digital Content 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสื่ออินเตอร์

แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ กลยุทธ์ทาง



960 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

การตลาด พื้นฐานการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบ

ดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่ออินเตอร์แอคทีฟ 

พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิทัลคอนเทนต์ การวิจารณ์

งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์  

229328 การสร้างดจิิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 

              3(2-2-5) 

 Digital Visual Effect 

 ความรู้เบื้องต้นในการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์  

ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานภาพยนตร์และวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการสร้างวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์ เทคนิคการแทรคก้ิงวัตถุกับมุมกล้อง เทคนิคการ

ซ้อนภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์

รูปแบบต่างๆ เช่น ระเบิด พายุ ไฟ ควัน การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์กับงานด้านอื่นๆ 

229391  จรรยาบรรณทางวิชาชีพกราฟิกและ

 มัลติมีเดีย              1(1-0-2) 

 Graphics and Multimedia Professional 

 Ethics 

 การพัฒนาบุ คลิ กภาพส่ ว นบุ คคลและ

บุคลิกภาพทางสังคมเพื่อใ ช้ในการประกอบวิชาชีพ

จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านงาน

กราฟิกและมัลติมีเดีย ผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพด้าน

งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย  ลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทาง

ปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้าน

งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย 

229392 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย หลักการ

ต่างๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานใน

งานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 

ขอ้เสนอแนะ การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 

229411 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล  3(2-2-5) 

 Information Graphics Design 

 ความ รู้ เบื้ องต้นการออกแบบเ ชิงข้อมูล 

ประสิทธิภาพการสื่อข้อมูล หลักการออกแบบการสื่อสาร 

หลักการออกแบบเชิงข้อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบ

กราฟิก การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การสร้างกราฟิก

น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิ

ภาพ การประยุกต์กราฟิกเชิงข้อมูลกับงานด้านอื่นๆ  

229413 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เบ้ืองต้น 

              3(2-2-5) 

 Basic Film Production 

 ความรู้เบื้องต้นงานภาพยนตร์ ความส าคัญ

ของสื่อภาพยนตร์  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สากล 

วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ประเภทของ

ภาพยนตร์ อุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพยนตร์  

กระบวนการงานถ่ายท าภาพยนตร์ การสื่อความหมายใน

ภาพยนตร์ สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์  บทบาทสื่อ

ภาพยนตร์ต่องานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229492  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

 มัลติมีเดีย             3(2-2-5) 

 Computer Graphics and Multimedia 

 Project    

 น าเสนอหัวข้อ บรรยายผลงาน อภิปรายงาน

ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย  การ

พัฒนาโครงงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดท าผลงานตามความคิด

สร้างสรรคแ์ละความถนัดของตนเอง การน าเสนอโครงงาน

ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

229494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 961 

 

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 

 Basic Logic and Problem Solving 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้

เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้าง

ควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบท าซ้ า 

หลักการเขยีนโปรแกรม รหัสเทยีม ผังมโนภาพ 

235012   โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  3(2-2-5) 

            Data Structures and Algorithms 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการ

แบบเช่ือมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี  การ

เรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ 

แฮชช่ิง การเวียนเกิดการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและ

ขัน้ตอนวิธี 

235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

                                            3(2-2-5)   

 Object-Oriented Concepts and 

 Programming 

 แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบด้วยยูเอ็มแอล แบบจ าลองยูสเคส แบบจ าลองเชิง

โครงสร้าง แบบจ าลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ ภาษาในการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ  

คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนขอ้มูล การรับทอด 

การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน 

235014  ระบบปฏิบัติการ                     3(2-2-5) 

 Operating System 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การ

จัดการกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ

จัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การ

ติดตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ า

เสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล ความ

ม่ันคงและการปกปอ้งระบบ การประเมินประสิทธิภาพและ

เทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ  

235015 ปัญญาประดิษฐ์                     3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ 

ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขัน้ตอนวิธีการคน้หาการแทน

ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก

เบื้องต้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ

เรียนรู้ของเคร่ืองจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี

เชิงพันธุกรรม หุ่นยนต์ 

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  3(2-2-5) 

 Structure Programming 

 โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว

กระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ช่ัน การรับและแสดงผล

ข้อมูล ค าสั่ งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่ งควบคุมแบบ

ทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังกชั์น ชนิด

ขอ้มูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์  

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

 อุปกรณ์เคล่ือนที่                    3(2-2-5)

 Mobile Application Development 

 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ 

ปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุ ปกรณ์

เคลื่อนที่วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการ

พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล 

การเก็บข้อมูล การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

235023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

                                                          3(2-2-5) 

 Internet Programming 

 อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย

การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เคร่ืองมือและ

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรมเวิร์ค

ทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ

กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ 
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235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล   3(2-2-5)  

 Visual Programming 

 องค์ประกอบของภาษาวิชวล การเขียน

โปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์ การใช้กล่องเคร่ืองมือ 

การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรม

แบบอิงเหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่องและการจัดการ

ขอ้ผดิพลาด การติดต่อกับฐานขอ้มูล การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์  

235031  ระบบฐานข้อมูล                     3(2-2-5) 

 Database System 

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและ

ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม 

การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การ

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ

ม่ันคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความม่ันคง

และการป้องกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูลและการคืน

สภาพ การล็อคเทคโนโลยี ใหม่ที่ เ ก่ียวข้องกับระบบ

ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ฐานขอ้มูล 

235032   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)   

 Computer Networks 

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่ง

ข้อมูลและสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูล

แบบอนาลอกและดิจิตอล แบบจ าลองโอเอสไอ โปรโตคอล

เครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของ

เครือข่าย อุปกรณ์สลับเส้นทาง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง

อุปกรณ์เช่ือมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การ

จัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต ความม่ันคงของ

เครือข่าย 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง 

                                                          3(2-2-5)  

 Structured Analysis and Design  

 องค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนา

ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความ

ต้องการ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ 

รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลอง

เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ ข้อก าหนดความต้องการ 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

235034 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์และ

 เครือข่าย            3(2-3-6) 

 Security in Computer Systems and 

 Networks 

 การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยใน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย

เบื้องต้น การเขา้รหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจ

สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และ การยืนยัน

ตัวบุคคลใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ ความม่ันคงของ

ระบบเมล์ ความม่ันคงไอพีความม่ันคงเว็ปไซต์ การบุกรุก

ในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุก

รุกและระบบป้องกัน ไฟล์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความ

ปลอดภัย 

235035  วิศวกรรมซอฟต์แวร์                3(2-3-6) 

 Software Engineering 

 หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์

ของวิศวกรรมซอฟต์แว ร์  กระบวนการซอฟต์แว ร์  

แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือช่วยทาง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การ

ออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบ

ซอฟต์แวร์ การบ า รุง รักษาซอฟต์แวร์ การร้ือปรับ

ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน 

หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม 

241111 คณติศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

 Mathematics I 

 อุปนัย เ ชิงคณิตศาสตร์  ลิ มิต  และความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธข์องฟังก์ชัน และการประยุกต์ 

ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ เมทริกซ์ และระบบ

สมการเชิงเส้น 
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241112 คณติศาสตร์ 2                       3(2-2-5) 

 Mathematics II 

 เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง ฟังก์ชัน

หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว

แปร อนุพันธข์องฟังก์ชันหลายตัวแปร 

241121 หลักการทางคณติศาสตร์         3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics

 ตรรกศาสตร์และระเบยีบวิธพีิสูจน์ การพิสูจน์

ทฤษฎีบทที่เก่ียวขอ้งกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และ

ระบบจ านวนจริง 

241151 แคลคูลัส 1                            3(3-0-6) 

 Calculus I   

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 

รูปแบบยังไมก่ าหนด  

241152 แคลคูลัส 2                            3(3-0-6) 

 Calculus II   

 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม

เส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบ

พิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จริงสองตัวแปร 

241211 ทฤษฎีเซต                            3(2-2-5)

 Set Theory  

       พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส

และเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับบางส่วน 

สัจพจน์การเลือกและหลักการซ่ึงเก่ียวข้องกัน จ านวน

ธรรมชาติ เลขคณิตจ านวนเชิงการนับ และเลขคณิต

จ านวนเชิงอันดับท่ี  

241221 แคลคูลัส                               4(3-2-7) 

 Calculus  

 ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริภู มิสามมิติ เส้นตรง 

ระนาบ พืน้ผวิในปริภูมิสามมิติ อนุพันธร์ะบุทิศทางและเกร

เดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์

ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์หลาย

ช้ันในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis I  

 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวน

จริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา

อนุพันธ ์อินทกิรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

241223 ทฤษฎีจ านวน                        3(2-2-5) 

 Theory of Numbers  

 ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวน

เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค สมการ

ไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n 

จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

241224 พีชคณตินามธรรม 1                3(2-2-5)   

 Abstract Algebra I    

 กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน 

กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ริง 

อินทกิรัลโดเมน และฟีลด์ 

241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ         3(2-2-5)   

 Ordinary Differential Equations    

 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ

เชิงอนุพันธอ์ันดับท่ีสอง สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับสูง 

การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง

อนุพันธส์ามัญ 

241253 แคลคูลัส 3                            3(3-0-6)                                                  

 Calculus III   

         สมการเชิงอนุพันธ์ เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ

ฟังกชั์นคา่จริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

241335  คณติศาสตร์เต็มหน่วย             3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics       

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธเ์วียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 
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241321 พีชคณติเชิงเส้น 1            3(2-2-5)

 Linear Algebra I  

 เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ 

ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น คา่

ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบือ้งต้น 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introduction to Complex Variables 

 จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล

ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรมของโล

รองต์ คา่เรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบื้องต้น 

241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1            3(2-2-5) 

 Numerical Methods I 

 ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด

แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการทดสอบค่า

ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง

ส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ

วิเคราะห์ค่าผดิพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบ

วิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

241324 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2            3(2-2-5) 

 Numerical Methods II  

 การประมาณค่าในช่วงและพหุนามส าหรับ

การประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย

เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ  

241331 แคลคูลัสข้ันสูง                       3(2-2-5) 

 Advanced Calculus      

 การหาอนุพันธแ์ละอินทกิรัลเชิงตัวเลข  พืน้ผวิ

ในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามช้ันและการประยุกต์  

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตาม

พื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์  สมการเชิง

อนุพันธย์่อยเบื้องต้น 

241332 เคร่ืองมอืคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์   

                                                          3(2-2-5) 

 Computer Tools in Mathematics 

 พื้นฐานแนวคิดของเอกสาร โครงส ร้าง

เอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ 

พื้ น ฐานการใ ช้ ง าน โปรแกรมคอมพิ ว เตอ ร์ ในทา ง

คณิตศาสตร์ เคร่ืองมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เทคนิคการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ 

241333 พชีคณิตนามธรรม 2               3(2-2-5) 

 Abstract Algebra II  

 ไอดีล  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ

ได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม ฟีลด์

ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบ้ืองต้น 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2                   3(2-2-5) 

 Linear Algebra II  

 ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการ

แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด 

ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังกชั์นนัลเชิงเส้น ปริภูมิ

คู่ เสมอกัน  รูปแบบเ ชิง เส้นคู่  ป ริ ภู มิผลคูณภาย ใน 

กระบวนการแกรม-ชมิดต์ 

241335 คณติศาสตร์เต็มหน่วย             3(2-2-5) 

 Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ

ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธเ์วียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

 Mathematical  Analysis II  

 ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 

ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์

หลายช้ัน 

241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 

 Introduction to Complex Analysis  

 สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน 

การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรม

ก าลัง ทฤษฎีบทส่วนตกคา้ง และการประยุกต์  

241421 สัมมนา                                1(0-2-1) 

 Seminar       

  การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 
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241422 โครงงาน                               3(0-6-3) 

 Senior Project     

  การคน้คว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 

หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการทฤษฎี

และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

241431 ทอพอโลยีเบ้ืองต้น                  3(2-2-5) 

 Introduction to Topology   

 ปริภูมิเมตริก เซตเปดิและเซตปดิ การลู่เขา้

และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลสเชอร์และอินทเีรียร์ ล าดับและ

การลู่เขา้ ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอนเนค

เตด 

241432 ทฤษฎีกราฟ                          3(2-2-5) 

 Graph Theory   

 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพ

เช่ือมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ แฮมิลตัน กราฟระบุ

ทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่

กันของกราฟ 

241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์         3(2-2-5) 

 Vector Analysis    

 พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธย์่อยของ

เวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ การหา

อินทิกรัลของเวกเตอร์  การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชา

เรขาคณิตและวิชากลศาสตร์ 

241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Fourier Series and Applications    

 ฟังกชั์นคาบ ฟังกชั์นเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ 

การกระจายคร่ึงช่วง ผลการแปลง ฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล 

พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เก่ียวกับปัญหาคา่ขอบ 

241435 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

 Current Topics in Mathematics  

 การคน้คว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ

พิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขยีนเป็นรายงาน และการ

น าเสนอด้วยปากเปล่า 

 

 

241441 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางด้านคณิตศาสตร์  

241442 การฝึกงาน                          6 หน่วยกติ 

 Professional Training  

 การฝึกปฎิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

241443 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

242101 หลักเคมี            4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry 

 สสาร และการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพี

ริออดิก พันธะเคมี และโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ ์ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

242103 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย์         4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry  

 ปริมาณสัมพันธ ์โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกช่ือ การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน 

อัลคีนอัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเอไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน 

กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล 

242104 เคม ี1                                   4(3-3-8) 

 Chemistry I  

 หลักการพืน้ฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 

แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ 
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การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 

สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี

อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม    

242105    เคม ี2             4(3-3-8) 

 Chemistry II 

 จลนศาสตร ์เ คม ี สมด ุล เคม ี กรด เ บส 

สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย 

สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี  ธาตุ เรพรี เซนเตทีฟ          

ธ า ต ุท ร า น ซ ิช ัน  เ ค ม ีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุลเคมี

อุตสาหกรรม  

242106 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย์         4(3-3-7) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสารสัมพันธ ์โครงสร้างอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกค์เคมี จลนศาสตร์เคมี การเรียกช่ือ

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ

ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะโรมาติก ออร์แกนโน

ฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คโีตน เอมนี 

กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล 

242106 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย์         4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสารสัมพันธ ์โครงสร้างอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกค์เคมี จลนศาสตร์เคมี การเรียกช่ือ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ 

ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะโรมาติก ออร์แกนโน

ฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คโีตน เอมนี 

กรดคาร์บอก ซิลิก และสารชีวโมเลกุล 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์  4(3-3-8)

 Physical Chemistry and Applications  

 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  สมบัติการ

ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน าความ

ร้อน แนวความคิดเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไป

ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ 

แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์

และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ

เกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว

ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์  

242141 เคมอีินทรีย์                           4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์

และอนินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ตามหมู่

ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การ

เรียกช่ือ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา และประโยชน์ของ

สารประกอบชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติไฮโดรคาร์บอน

และสารอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี

ของสารประกอบอินทรีย์ 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          4(3-3-8)                                               

 Quantitative Analysis       

      การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร วิธีการแยกสาร เช่น การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเก่ียวกับเคร่ืองมือทางเคมี

วิเคราะห์ เช่น อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี 

โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเม

ตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร

มาโทกราฟี 

242221    เคมวีิเคราะห์                        4(3-3-8)              

 Analytical Chemistry  

 หลักการพืน้ฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ

สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการวิเคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและ

การตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด

ด่าง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิด

สารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ การ

สกัดด้วยตัวท าละลาย ทฤษฎีและการประยุกต์ของวิธี

ทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทกราฟี   

เยื่อบาง โครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน  คอลัมน์

โครมาโทกราฟี 

242241 เคมอีินทรีย์ 1           4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริได

เซชัน พันธะและโครงสร้างในสารประกอบอินทรีย์ การ
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จ าแนกหมูฟ่ังก์ชัน การอ่านช่ือและสมบัติของสารประกอบ

อินทรีย์  การเตรียมและปฏิ กิ ริยาของสารประกอบ           

แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน     

ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้ง

ศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ 

242242 เคมอีินทรีย์ 2           4(3-3-8) 

 Organic Chemistry II 

 ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน 

ปฏิกิ ริยาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟ่าคาร์บอนของ

สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน 

เฮ เทอโร ไซคลิก  กรดคา ร์บอกซิลิ ก  และอนุพันธ์  

คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน และการสังเคราะห์

สารอินทรีย์เบื้องต้น 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1           4(3-3-8)

 Physical Chemistry I 

 แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส 

ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด การน า

ความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบสแมน 

อุณหพลศาสตร์เคมี สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏ

ภาค จลนพลศาสตร์เคมี การเร่งปฏิกิริยา กลไกการ

เกิดปฏิกิ ริยา หลักการและการประยุกต์ ใ ช้ เคมีของ

สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2           4(3-3-8)

 Physical Chemistry II 

 เคมีควอนตัม เคมีพื้นผิว เคมีเชิงแสง การดูด

ซับทางกายภาพและเคมี การดูดซับไอโซเทอม ระบบ

คอลลอยด์ ไมเซลล์  สมบัติทางกายภาพของแมคโคร

โมเลกุล โครงสร้าง พลังงาน และผลของสารละลาย 

242321  เคร่ืองมอืเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 

                                                          4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis 

 หลักการ เคร่ืองมือ และการประยุกต์ใช้ของ 

อัลตร้าไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรด

สเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตร

โฟโตเมตรี   โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี 

และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง บทน าสู่เคมี

วิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น 

242331    เคมอีนินทรยี์ 1            3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I     

 โครงสร้างของอะตอม ทฤษฏีออร์บิทัลเชิง

อะตอม ทฤษฏีการก าบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ

เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสร้าง

ของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปร่างของโมเล กุล 

ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท า

ละลายที่เป็นน้ าและไม่ใช่น้ า และทฤษฎีอธิบายพันธะใน

สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

242332    เคมอีนินทรยี์ 2           4 (3-3-8) 

 Inorganic Chemistry II    

 ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง

คุณลักษณะ สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนินทรีย์ 

สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เสถียรภาพ 

เทอร์โมไดนามกิส์  สมบัติแมเ่หล็ก  กลไกการเกิดปฏิกิริยา

ของเคมีอนินทรีย์ และความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารประกอบ

โลหะอินทรีย์ 

242341  สเปคโตรสโคปีทางเคมอีินทรีย์  4(4-0-8) 

 Spectroscopy in Organic Chemistry 

 หลักการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎีและการ

ประยุกต์การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้  

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบลิ สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด สเปค

โตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี 

และแมส สเปคโตรสโคปี 

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมเีชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)  

 New Frontier of Researches in Physical 

 Chemistry 

 หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ที่ได้รับความ

สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา

โนทิวบ์ นาโนชีท ตัวเร่งปฏิกิริยา ของไหลสภาวะวิกฤต 

ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึกเหลว คว

อสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การน า

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ ตัวเร่ง และ

ยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของ
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เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น อะตอม

มิกฟอร์สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครสโคปี 

สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเนลลิ่งอิเล็กตรอนไม

โครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และนิวตรอน การ

สะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลิดสเตทนิวเคลียร์แมก

เนติกเรโซแนนส์ 

242412  เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์           3(3-0-6) 

 Polymer Chemistry 

 หลักการพืน้ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง

ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอ

ลิเมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอ

ลิเมอร์แบบต่างๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ และเทคนิค

ในการวิเคราะห์มวลโมเลกุล สมบัติทางความร้อนและ

เ ชิ งกลของพอลิ เมอ ร์  การละลายของพอลิ เ มอ ร์  

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม รวมถึง

การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์ 

242413 เคมีค านวณเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introductory Computational Chemistry 

 วิธีการค านวณทั่วไป รวมทั้งแอบอินิชิโอ เซ

ไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล  

วิธีผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์เ ชิง

โมเลกุล และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น 

242414 หัวขอ้พิเศษทางเคมเีชิงฟิสิกส์   3(2-2-5) 

 Special Topics in Physical Chemistry 

 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ

ความก้าวหน้าและทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวขอ้ที่

อาจแตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา  

242415 อุณหพลศาสตร์เคมี           3(3-0-6) 

 Chemical Thermodynamics 

 งานความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงาน

ภายในพลังงานเสรี กฎต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ การ

ประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์เคมีในกระบวนการทางเคมีและ

กายภาพ เทอร์โมไดนามิกส์สถิติ  

 

 

 

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมวีิเคราะห์   3(3-0-6) 

  Applications of Analytical Chemistry 

   การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการของเคมี

วิเคราะห์ในหลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร อาหาร

และยา อุตสาหกรรมอื่นๆ  การประยุกต์กับภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี

              3(2-2-5) 

        Sample Preparation for Chemical 

 Analysis 

 ความส าคัญของการเตรียมตัวอย่างส าหรับ

การวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง

ในรูปของเหลว ของแข็ง ก่ึงของแข็ง ก๊าซ การประยุกต์ใช้

เพื่อการเตรียมตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหารและตัวอย่าง

ทางชีวภาพ 

242425   เคมวีิเคราะห์เชิงไฟฟ้า           3(2-2-5) 

 Electroanalytical Chemistry 

 ทฤษฎี เคร่ืองมือ และ การประยุกต์ใช้ของเคมี

วิเคราะห์เชิงไฟฟ้า วิธีโพแทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี คอน

ดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 

242426  เคมีสภาวะแวดล้อม           3(3-0-6) 

 Environmental Chemistry 

 ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของ

สภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ

การป้องกันเก่ียวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน จริยธรรมและจร

รณยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

242427 หัวข้อคัดสรรทางเคมวีิเคราะห์   3(2-2-5) 

 Selected Topics in Analytical Chemistry 

 การบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อที่

น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์ 

ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งานเพื่อ

ชุมชน  

 

 

 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 969 

 

242431    การวิเคราะห์สารอนินทรยี์        3(3-0-6)  

 Inorganic Analysis 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

ธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสารธรรมชาติ

และสารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกติไนด์ 

เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถวที่ 2 แถวที่ 3  

242432    เคมีชีวอนินทรยี์           3(3-0-6) 

 Bioinorganic Chemistry 

 สารประกอบอนินท รีย์ ในระบบชี วภาพ 

อิทธิพลของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาท

ของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ  

242433  เคมวีัสดุอนินทรยี์              3(3-0-6) 

 Inorganic Material Chemistry  

 การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พื้นฐาน

ของผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน สมบัติ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงของวัสดุอนินทรีย์ 

สารประกอบที่มีสูตรไม่เป็นไปตามมวลสารสัมพันธ์ ซี

โอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่เก่ียวขอ้งกับวัสดุอนินทรีย์ 

242434 หัวข้อพิเศษทางเคมอีนินทรีย์    3(2-2-5) 

 Special Topics in Inorganic Chemistry

 การบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับหัวขอ้ที่

น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมี 

อนินทรีย์ ทัง้ทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  

242435   เคมเีกี่ยวกับเซรามิก           3(2-2-5) 

 Chemistry for Ceramic 

 โครงสร้างพืน้ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิ

เกต สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ

ของวั สดุ เซรา มิก  กระบวนการผลิต เซรา มิกทา ง

อุตสาหกรรม  

242441  เคมอีินทรีย์ประยุกต์                3(2-2-5) 

 Applied Organic Chemistry 

 คาร์โบเนียมไอออน คาร์แบนไอออน อนุมูล

อิสระและคาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและ

วิธีการตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง

เคมีอนิทรีย์ในปัจจุบัน 

 

242442  เคมอีินทรีย์สังเคราะห์             3(3-0-6) 

 Organic Synthesis 

 การวิ เคราะห์  ออกแบบ และจัดจ าพวก

กระบวนการสัง เคราะห์  วิธีวิ เคราะห์แบบย้อนกลับ 

ปฏิกิริยาต่างๆ ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชัน-

รีดักชัน และการสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์

โอเลฟิน ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห์โดยใช้โลหะ

อินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

242443  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ            3(3-0-6) 

 Natural Products 

 การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  

การสัง เคราะห์ทาง ชีวเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโดย

วิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

242444  สเตอริโอเคมขีองสารอินทรีย์    3(3-0-6) 

 Organic Stereochemistry 

 สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การ

จ าแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเตอริโอ

เคมีของโมเลกุลแบบที่เป็นวงและไม่เป็นวง การสังเคราะห์

แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติคัล ไคราล

ลิตีในโมเลกุลที่ปราศจากศูนย์กลาง 

242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก           3(2-2-5) 

 Heterocyclic Chemistry 

 การจ าแนกและการเรียกช่ือ สมบัติทางเคมี

และวิธกีารสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบเฮเทอ

โรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน 

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมท้ังแบบ

ที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทัง้ชนิดที่อะตอมทัง้สองเป็น

ชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน สารประกอบเฮเทอโรไซ

คลิกในชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 
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242451 การฝึกงาน                          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

         การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับทาง เค มี  ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

242452 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกติ 

 Independent Study  

 การค ้นคว ้า  ก า รรวบรวมข ้อม ูล  กา ร

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ 

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านเคมี 

242453 สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

242454  สัมมนา             1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 

243101 ชีววิทยา 1            4(3-3-8) 

 Biology I 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

243102   ชีววิทยา 2            3(2-3-6) 

 Biology II 

 โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะทาง

สัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยาของพืช 

ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช 

 

 

 

 

243103   ชีววิทยา 3            3(2-3-6) 

 Biology III 

 เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและ

วิ วัฒนาการของสัตว์  ระบบอวัยวะและส รีรวิ ทยา

เปรียบเทยีบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์ 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล     3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology 

 ทฤษ ฎี เซลล์  สมบั ติ พื้ น ฐ านของ เซลล์  

องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  พลังงานชีวภาพ 

การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิ ซึม 

โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบ

ของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม  สรีรวิทยา

ของเซลล์ ความสัมพันธข์องเซลล์และออรแ์กเนลล์ 

243212 ชีววิทยาของเซลล์           4(3-3-8) 

 Cell Biology 

 ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ 

องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างละเอียด 

องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญ

และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

243251 นิเวศวิทยา                           4(3-3-8) 

 Ecology 

 หลักการทางนิ เ ว ศวิ ทยา  ปั จจั ยจ า กั ด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ์ 

243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป                    2(2-0-4) 

 General Genetics  

 คว าม รู้ พื้ น ฐ า น ขอ งพั น ธุ ศ า สต ร์  ส า ร

พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของ

เมนเดลและนอกเหนือกฏของเมนเดล การจ าลองตัวของดี

เอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การซ่อมแซม

ดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์  เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และ

วิวัฒนาการระดับโมเลกุล 
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243301   วิวัฒนาการ            3(3-0-6) 

 Evolution 

 ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน 

หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ

ชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติ

และการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการมห

ภาค วิวัฒนาการจุลภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความ

หลากหลาย การก าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือก

โลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ 

243321 สรีรวิทยาของพืช           3(2-3-6) 

 Plant Physiology 

 โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ใน

พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช ธาตุอาหารพืช การ

สังเคราะห์แสง การล าเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญ

และพัฒนาของพืช กลไกการตอบสนองต่อความเครียด  

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช  

                3(2-3-6) 

 Plant Morphology and Anatomy 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิต

ของพืชในดิวิชันต่างๆ การจัดจ าแนก วิวัฒนาการของส่วน

ต่างๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนือ้เยื่อ องค์ประกอบและ

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชช้ันสูง โครงสร้าง

ภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไม่

เก่ียวขอ้งและเก่ียวขอ้งกับการสืบพันธุ์ 

243331   สรีรวิทยาของสัตว์           3(2-3-6) 

 Animal Physiology 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่

ของระบบอวัยวะต่างๆ ในสัตว์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ

และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ

ซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย 

ระบบต่อมไ ร้ท่ อ  ระบบสืบพั นธุ์  และการควบคุ ม

สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย 

 

 

 

243332  สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง           3(2-3-6) 

 Invertebrate Zoology 

 สัณฐานวิ ทย า  ส รี ร วิ ทย า  นิ เ ว ศ วิ ทยา 

อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง  ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ที่ มีแกน

ล าตัวช้ันต่ า 

243333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง           3(2-3-6) 

 Vertebrate Zoology 

 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ

อวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ

วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

243341 พันธุศาสตร์                           4(3-3-8) 

 Genetics 

 ประวัติและความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ 

การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎ

ของเมนเดล ลิงเกจและครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส 

ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็นเอและ

การแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิดการกลาย

พันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณ

และประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 

243342   พันธุศาสตร์ของเซลล์           3(2-3-6) 

 Cytogenetics 

 การแบ่ ง เ ซลล์  โ ค ร งส ร้ า ง  หน้ าที่ และ

พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ

เ ปลี่ ย น แปล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ จ า น ว น โ ค ร โ ม โซม 

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืช

สัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ 

243351   นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์  3(2-3-6) 

 Animal Ecology and Behavior 

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์  

วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร 

สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร
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ระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา 

การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่เพื่อการอนุรักษ์ 

243352   นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว      3(2-3-6) 

 Ecology and Tourism 

 ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง

นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ พื่ อ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า รอ นุ รั ก ษ์  

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากรการ

ทอ่งเที่ยว 

243361  การวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

               3(1-4-4) 

 Drawing and Photography in Science 

 เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์การวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพ การวาดภาพ

ลายเส้น การวาดภาพแสดงลักษณะทางกายวิภาคและ

สัณฐานของพืช สัตว์ และภาพธรรมชาติ เทคนิคและ

หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลและ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตรูปภาพและ

เอกสาร    

243401   อนุกรมวิธานและระบบวิทยา    4(3-3-8) 

 Taxonomy and Systematics  

 แนวคิดในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง

อนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจ าแนกความสัมพันธ์

เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

243421 อนุกรมวิธานของพืช           3(2-3-6) 

 Plant Taxonomy 

 หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา 

การจัดจ าแนกหมวดหมู่ การก าหนดช่ือวิทยาศาสตร์ การ

ต รวจสอบ เอกลั กษณ์  ลั กษณะประจ า ว งศ์  แล ะ

ความสัมพันธท์างวิวัฒนาการ 

243422   พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ           3(2–3-6) 

 Economic Botany 

  พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี

ความส าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกจิ  

 

 

243423   การเจริญเติบโตของพืช           3(2-3-6) 

 Plant Growth 

 ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต 

ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพล

ของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ  

243424   ชีววิทยากล้วยไม้           3(2-3-6) 

 Orchid Biology 

 ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การ

จ าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส าคัญ การขยายพันธุ์

กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกกล้วยไม้เชิงการคา้และ

การตลาดเพื่อการส่งออก  

243432   ชีววิทยาของแมลง           3(2–3-6) 

 Insect Biology 

 ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง 

พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม 

การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธข์องแมลงกับพืช 

สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

243433   ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ           3(2-3-6) 

 Endocrinology 

 โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการท างาน

และการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และไมมี่กระดูกสันหลัง 
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243434   ปรสิตวิทยาทั่วไป           3(2–3-6) 

 General Parasitology 

 รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ

ลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธร์ะหว่างเจา้บา้นกับ

ปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการปอ้งกัน  

243435   ปักษวีิทยา            3(2-3-6) 

 Ornithology 

 สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะของนก 

วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน

ของนก การอนุรักษน์ก 

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์           3(3-0-6) 

 Human Genetics 

 ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์  

ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 

มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาใน

การศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 

243442   ชีววิทยาโมเลกุล           3(2-3-6) 

 Molecular Biology 

 ประวัติความเป็นมาของ ชีววิทยาระดับ

โมเลกุลโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม กลไกการ

ควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจ าลองตัวเอง

ของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลาย

พันธุ ์การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้าน 

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

243443   เทคโนโลยีดีเอ็นเอ           3(2–3-6) 

 DNA Technology 

 หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่ม

ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคโนโลยีรี

คอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยีน 

และการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีดี เอ็น เอในงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

243451   ชีววิทยาของมลพิษ           3(3-0-6) 

 Pollution Biology 

 ลักษณะของมลพิษทางน้ า ทางอากาศและ

ทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม 

กา รป้ อ ง กัน แล ะแ ก้ ไ ขปัญหามลพิ ษ  กา รอนุ รั กษ์

สภาพแวดล้อม 

243452   ชลธีวิทยา            3(2-3-6) 

 Limnology 

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ของแหล่งน้ าจืด  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง มี ชีวิต กับ

สิ่งแวดล้อมน้ าจืด 

243453   ชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

              3(2–3-6) 

 Environmental Biology and Indigenous 

 Wisdom  

 ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ

เช่ือท้องถ่ินกับการใช้ประโยชน์และการอนุ รักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

243461 เทคนิคทางชีววิทยา           3(2–3-6) 

 Biological Techniques 

 การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การท า

สไลด์ก่ึงถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุปกรณ์

และเคร่ืองมือทางชีววิทยา 

243462  เทคโนโลยีชวีภาพเบ้ืองต้น        3(2-3-6) 

 Introductory Biotechnology 

 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิต

สัตว์ การเพาะเลีย้งเซลล์ต้นก าเนิด การผลิตวัคซีน เทคนิค

ทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและ

บ าบั ดสิ่ ง แวดล้อม  เทคโน โลยีการห มักจุ ลิ น ท รี ย์  

เทคโนโลยี ชีวภาพทางเคมี  การสกัดและการแยก

สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ 

243463   หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา       3(2–3-6) 

 Current Topics in Biology 

 การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย

ทางชีววิทยาในหัวข้อต่างๆ ที่มีการเผยแพรใ่นปัจจุบัน 
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243471   การเล้ียงผ้ึง            3(2-3-6) 

 Apiculture 

 ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร 

การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง โรคและศัตรูของผึ้ง 

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผึ้งช่วยผสม

เกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้งผึ้ง 

243472   แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ        3(2-3-6) 

 Economic Insects 

 แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย

ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู

สัตว์ แมลงในบา้นเรือน และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

243473  การควบคุมโดยชีววิธี           3(3-0-6) 

 Biological Control 

 แนวคิดและวิธีการควบคุมประชากรของ

ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและสัตว์ ศัตรู

ทางธรรมชาติที่ น ามา ใ ช้ ในการควบคุม โดย ชีววิธี  

ความสัมพันธ์และผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีต่อ

ระบบนิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์อย่าง

บูรณาการ 

243474   การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช         3(2-3-6) 

 Plant Tissue Culture 

 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จากส่วนต่างๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้านการ

ปรับปรุงพันธุพ์ืช การขยายพันธุพ์ืชปริมาณมากในเวลาสั้น 

การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์ 

243491 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar  

  การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา 

243492   การศึกษาอิสระ           6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางด้านชีววิทยา 

 

243493   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับชีววิทยา ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

243494   สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

244101 ฟิสิกส์ 1            4(3-3-8) 

 Physics 1 

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 

มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์

ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ

ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่น

ของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โม

ไดนามกิส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์ 

244102 ฟิสิกส์ 2            4(3-3-8) 

 Physics 2 

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎ

ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์

แมเ่หล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ 

การเหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่

เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎี

สัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ก าเนิด

ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค  

244103 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น                       4(3-3-8) 

 Introductory Physics 

         การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 

2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม

และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและ

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ 

คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและ

แมเ่หล็ก วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
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244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

 หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์

การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพและของ

ของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพล

ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์

ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

244105   ฟิสิกส์ทางการแพทย์               2(2-0-4) 

   Medical Physics 

 สมดุลของแรง ก าลังบิด ความยืดหยุ่นของ

สาร การหมุน ความเฉ่ือยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม 

กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของ

กระแสเลือด  ความตึงผิว  แคพิลารี  ออสโมซิส  การ

ขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง 

และการตอบสนอง คลื่นอัลทรา  โซนิกส์ กัมมันตภาพรังสี  

244181  กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 

                                                           1(0-3-2) 

 Scientific Method in Physics 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับค่าความผิดพลาด 

ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว ทฤษฎีทางสถิติและวิธีการถดถอย 

อุปกรณ์บางชนิดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวิเคราะห์การ

ทดลองบางประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง การ

บันทึกผลการทดลอง กราฟชนิดต่างๆ และการวิเคราะห์ 

การค านวณคา่ผดิพลาด  

244201  คณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์        3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics 

 เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์

ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่า

เร่ิมต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปร

ผัน แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน 

 

 

244211  กลศาสตร์ 1                           3(3-0-6) 

 Mechanics I 

 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิว

ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง

ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เ ฉ่ือย การ

เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮ

มิลตันเบื้องต้น 

244221  อุณหฟิสิกส์                           3(3-0-6) 

 Thermal Physics 

 กฎของเทอร์โมไดนามกิส์ เอนโทรป ีศักย์เทอร์

โมไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ สมการ

สถานะ การเปลี่ยนเฟส วัฎจักรเคร่ืองกลความร้อน 

กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น 

244231  การส่ันสะเทอืนและคล่ืน          3(3-0-6) 

 Vibrations and Waves 

 การสั่นแบบต่าง ๆ สมการคลื่นในหลายมิติ 

คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

244232  ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า               3(3-0-6) 

 Electromagnetic Theory 

 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและ

สนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต สมการ

แมกซ์เวลล์ การแผข่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 

244241  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

ฟิสิกส์                                     3(2-2-5) 

 Computer Programming for Physics 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา

ระดับสูง รูปประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม ตัว

แปรต่างๆ การเลือกทิศทางการท างาน การเขียนฟังก์ชัน

ค านวณทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ 

244251  ฟิสิกส์ยุคใหม่                         3(3-0-6) 

 Modern Physics 

 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทั่วไป, ทฤษฎีควอนไทเซซัน, ฟิสิกส์ของอะตอม, ทวิภาพ
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ของคลื่นและอนุภาค, คลื่นโอกาสและสมการชเรอดิงเจอร์

, ฟิสิกส์ของของแข็ง, ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 

244281  การทดลองฟิสกิส์ 1                 1(0-3-2) 

 Experimental Physics I 

 การทดลองและวิ เคราะห์ผลการทดลอง

เก่ียวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน

ของสสาร แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติ

ของของไหล 

244282  การทดลองฟิสกิส์ 2                 1(0-3-2) 

            Experimental Physics II 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

เก่ียวกับ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริกและ

สารแมเ่หล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง 

244301  ฟิสิกส์เชิงค านวณ                   3(2-2-5) 

 Computational Physics 

 การอินเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่า

ของการอินทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหา

ผลเฉลยของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค าตอบของ

สมการอนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การค านวณค่าไอเกน 

และไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 

244311  กลศาสตร์ควอนตัม 1               3(3-0-6) 

 Quantum Mechanics I 

 ข้อจ ากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และแนวคิด

เบื้ องต้นของกลศาสตร์ควอนตัม ฟั ง ก์ ชันคลื่ นและ

ความหมายของฟังชันก์คลื่น หลักความไม่แน่นอน ตัว

ด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอ

ดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนที่

ของอนุภาคทะลุผ่านเข้าก าแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และ

โมเมนตัมเชิงมุม 

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2              3(3-0-6) 

 Quantum Mechanics II 

 อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริกซ์ 

การเปลี่ยนเบซิสและการท าเมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธีการ

ประมาณส าหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่

ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบ

อนุภาคเหมอืน และทฤษฎีการกระเจงิเบื้องต้น 

244313   กลศาสตร์ 2                          3(3-0-6) 

 Mechanics II  

 แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลาก

รองจ ์การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ ์สมการของ

แฮมิลตัน  การประยุกต์ ใ ช้กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน 

พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง 

ของไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล 

244321  กลศาสตร์เชิงสถิติ                  3(3-0-6) 

 Statistical Mechanics 

 หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชัน

การแจกแจงแบบต่างๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์

เวลล์-โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอรมี์-ดิแรก สถิติแบบโบส-

ไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ 

244331  ทัศนศาสตร์                           3(3-0-6) 

 Optics 

 คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโคง้ 

เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การลากเส้นเส้นรังสี 

อเบอร์เรชันของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การ

แทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิต

เดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์ 

244332  ออปโตอิเล็กทรอนิกส์              3(3-0-6) 

  Optoelectronics 

  ความรู้พื้นฐานทางแสง และความสัมพันธข์อง

วัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง  

เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ การสื่อสารด้วยแสง การ

ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

244341  วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 

 Electric and Electronics Circuit 

 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สาร

ก่ึงตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ การ

ออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร

ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับ

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์และการ

ประยุกต์ 
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244342  คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส่ือ 

 การสอนฟิสิกส์                       3(2-2-5) 

 Computer and Electronic for Media of  

 Teaching Physics 

 การประยุกต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรม

ส าเร็จรูป ความพิวเตอร์ช่วยสอน วงจรอิเล็กทรอนิกส์

อย่างง่าย ส าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์ 

244351  นิวเคลียร์ฟิสิกส์                     3(3-0-6) 

 Nuclear Physics  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างอะตอม รัง

สีเอ็กซ์ องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส 

แรงนิวเคลียร์ แบบจ าลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี 

อัตรกิริยาของการแผรั่งสีกับสสาร เคร่ืองมือวัดและการวัด

การแผ่รังสี เคร่ืองเร่งอนุภาค ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์

ของนิวตรอน การแบง่แยกตัวและการรวมตัวของนิวเคลียส 

แหล่งพลังงานนิวเคลียร์ 

244361  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง              3(3-0-6) 

 Solid State Physics 

 โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดย

ผลึกและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่น

ไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎี

แถบพลังงานผลึกก่ึงตัวน าและผลึกเหลว พืน้ผวิเฟอร์มิ 

244371  ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น               3(2-2-5) 

 Introductory Astronomy  

 ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทาง

ดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทางดารา

ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไป

ของดาวฤกษ ์เนบวิลา แกแลกซ่ี 

244381  การทดลองฟิสกิส์ 3                 1(0-3-2) 

 Experimental Physics III 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

เก่ียวกับ การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง 

การถ่ายภาพ วงจรกรองความถ่ี วงจรกระแสสลับ วงจรเท

วินินและนอร์ตัน 

 

 

244382  การทดลองฟิสกิส์ช้ันสูง 4         1(0-3-2) 

            Experimental Physics IV 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

เก่ียวกับ โฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟ้า 

เสปกตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ 

244421  เทคโนโลยีพลังงาน                 3(3-0-6) 

 Energy Technology 

 มนุษย์ กับการใ ช้พลังงาน สถานภาพใน

ปัจจุบันและในอนาคตของแหล่งพลังงาน แนวทางและ

นโยบายในการประหยัดพลังงาน การน าพลั งงาน

แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงาน

น้ า พลังงานจากลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานในแง่

เศรษฐศาสตร์ 

244441  เคร่ืองมอืวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วย 

 คอมพิวเตอร์                         3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition  

 System 

 หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิค

การวัด ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเช่ือมโยงกับ

ระบบข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุมการเช่ือมต่อ

คอมพิ ว เ ตอ ร์  กา รแปล งป ริมาณทางฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น

สัญญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล 

การสอบเทยีบมาตรฐาน  

244442  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม  

                                            3(2-2-5) 

 Microcontroller and Programming   

  พื้ น ฐ า น ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเช่ือมต่อกับวงจร

ภายนอก การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงและการประยุกต์

244451  ชีวฟิสิกส์                              3(3-0-6) 

 Biophysics 

  โครงสร้างและการท างานของระบบชีวภาพ 

กลศาสตร์เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์ 

ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา เทคนิคทางชีว

ฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางชีวฟิสิกส์ 
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244452  นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น          3(3-0-6) 

 Introduction to Nanotechnology 

 ความรู้เบื้องต้นฟิสิกส์ของของแข็งทางด้าน

โครงสร้างและแถบพลังงาน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การ

วัดโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สมบัติ

เฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ 2 

มิติและการประยุกต์ 

244461  ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน าและสารตัวน ายวดยิ่ง 

                                            3(3-0-6) 

 Semiconductor and Superconductor  

 Physics 

 ชนิดโครงสร้างพันธะ โครงสร้างผลึกและ

โครงสร้างแถบพลังงานของสารก่ึงตัวน า ทฤษฎีรอยต่อ พี-

เอ็น และรอยต่อโลหะสารก่ึงตัวน า การน าไฟฟ้าในสารก่ึง

ตัวน า การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารก่ึงตัวน า โครงสร้าง

การท างานและการสร้างสิ่งประดิษฐ์สารก่ึงตัวน าชนิด

ต่างๆ สมบัติทางกายภาพของตัวน ายวดยิ่ง ปรากฏการณ์

สภาพน ายวดยิ่งวิกฤติ ตัวน ายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง 

ทฤษฎีบีซีเอส ทฤษฎีกินซ์เบิร์ก-ลันเดา ปรากฏการณ์

ทัลเนลลิ่ง ตัวน ายวดยิ่งอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้

ตัวน ายวดยิ่ง 

244471  ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                  3(3-0-6) 

 Astrophysics 

 การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต์กลศาสตร์

ท้องฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

และสสาร แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคู่ อุณหภูมิ

และสเปกตรัมของดาว การเคลื่อนที่ของดาว พลศาสตร์

ของดาราจักร องค์ประกอบของเอกภพ วิวัฒนาการของ

เอกภพ 

244491   สัมมนา                                 1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้สักถามในประเด็นทางด้านฟิสิกส์ 

 

 

244492   โครงงานฟิสิกส์                      2(0-6-3) 

 Project in Physics 

 โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้าน

ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ การบันทีกและวิเคราะห์ผล การ

เขยีนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

244493   การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านฟิสิกส์ 

244494   การฝึกงาน                          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

แล ะทั กษะ ใน ง านที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บฟิ สิ กส์ ใ น ส ถ าน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

244495   สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

244496   หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์         3(2-2-5) 

 Selected Topic in Physics   

 การบรรยาย อภิปราย และการน าเสนอ 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ 

ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ 

245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์               2(2-0-4) 

 Medical Physics(ซ้ ากับ 244105) 

 ทฤษฏีฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างและ

หน้าที่ของร่างกายมนุษย์ สมดุลของแรง ก าลังบิด ความ

ยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉ่ือยด้านการหมุน โม

เมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด 

การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารีออสโม

ซิส การขยายตัวของปอด การเกิดความร้อนในร่างกาย 

กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ 

กัมมันตภาพรังสี 
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246101  วัสดุศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

 Introductory Materials Science 

 ค านิยามของวัสดุศาสตร์ ความส าคัญของ

การพัฒนาวัสดุ  ประ เภทของวัสดุ  สมบัติ ของวัสดุ  

เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุในชีวิตประจ าวัน วัสดุยุคใหม่และการ

ประยุกต์ 

246201  เคมีของวัสดุ           3(3-0-6) 

 Chemistry of Materials 

 โครงส ร้า ง  พั นธะ เค มี  ไฮบ ริด ได เซ ชัน

ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ  แล ะป ฏิ กิ ริ ย าอย่ า ง ง่ า ยของ

สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจ าแนกหมู่ฟังก์ชัน

และการอ่านช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ เร

โซแนนซ์ ทอโทเมอริซึม ไอเซเมอร์ สเตอริโอเคมี อิทธิพล

ของการก าบั งประจุ ในอะตอม ปฏิ กิ ริยากรด -เบส 

สารประกอบโคออดิเนชัน และสารประกอบโลหะอินทรีย์ 

246202  โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ3(3-0-6) 

 Structure and Imperfection of Materials 

 โครงส ร้างผลึก แลตทิซและระบบผลึก 

ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพรอ่งในของแข็ง การ

ตรวจสอบความบกพร่อง ผลของความบกพร่องที่มีต่อ

สมบัติของวัสดุ 

246221  โลหะและกระบวนการผลิต       3(3-0-6) 

 Metals and Metal Processing 

  กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การ

หล่อข้ึนรูป การขึ้นรูปทางกล การเช่ือมและการต่อ  

 

กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการท า

ผวิส าเร็จ 

246231  เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Ceramics and Ceramic Processing 

  พันธะเคมีในวัสดุเซรามิกส์ โครงสร้าง และ

คุณสมบัติของเซรามกิส์ การผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรม

เซรา มิกส์  การอบผนึก  สารประกอบอนินทรีย์ ใน

อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ตัวเติม การจัดเรียงตัวของอนุภาค 

สารแขวนลอย การบด การขึ้นรูปช้ินงานทางเซรามิกส์ 

กระบวนการหลังขึ้นรูป  

246241  พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Polymers and Polymer Processing 

 ความรู้พื้นฐานทางเคมีของพอลิเมอร์ การ

จ าแนกประเภทและการเรียกช่ือ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์และการ

หามวลโมเลกุล ลักษณะเฉพาะทางความร้อนและการ

ทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ

หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิ

เมอร์ และการตกแต่งช้ินงานส าเร็จ 

246251  ความปลอดภัยในกระบวนการทาง 

อุตสาหกรรม           3(2-3-6) 

 Industrial Processing Safety 

 หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความ

ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิต ความ

เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการใน

การผลิต การจัดการระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การประเมินความเสี่ยงและอันตราย 

246252  อุตสาหกรรมเคมีเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

 Fundamental Chemical Industry 

  การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอล

คาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ เม็ดสีและสี 

ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก การปรับสภาพน้ าและการ

บ าบัดน้ าเสีย 

246261  ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี 

  วัสดุ              1(0-3-2) 

  Chemical Industry and Materials  

  Technology Laboratory 

  การท าแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์ การขึ้น รูป

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การหล่อโลหะและกระบวนการทาง

ความร้อนของโลหะ โครงสร้างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูป

ทางความร้อนของผลิตภัณฑ์พลาสติก การสังเคราะห์

ฟองน้ าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ การขึ้นรูปฟิล์ม เยื่อและเยื่อ

กระดาษ สบูแ่ละสารซักฟอก การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
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246301  อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส   3(3-0-6) 

  Thermodynamics and Phase  

  Transformation 

  กฎทางอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน

ระบบองค์ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาคแบบไบนารีและ

เทอนารี การแพร่ในวัสดุ  จลนศาสตร์ของการเ กิด

นิวเคลียสและปฏิกิริยา การจ าแนกปริมาณของโครงสร้าง

จุลภาคและการแปลงวัฏภาคในวัสดุ  การเกิดผลึก 

พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาค 

246302  สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ     3(2-3-6) 

  Mechanical and Thermal Properties of  

  Materials 

  พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง          อิ

ลาสติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของของแข็ง 

กลไกความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ์

ของความเคน้และความเครียด สมบัติทางความร้อน ความ

เคน้เนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชิงความร้อน 

246303  สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 

     ของวัสดุ                              3(2-3-6) 

 Electrical Optical and Magnetic  

 Properties of Materials 

 กฎของโอห์ม การน า ไฟฟ้า  โครงส ร้าง

อิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎีระดับพลังงานของของแข็ง 

ฟิสิกส์ของสารก่ึงตัวน า สภาพการน ายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริก 

การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก วัสดุ

แมเ่หล็กแบบอ่อน วัสดุแมเ่หล็กแบบแข็ง และการวัดสมบัติ

ทางไฟฟ้า แสง และแมเ่หล็ก 

246304  เคร่ืองมอืและการหาลักษณะเฉพาะของ 

  วัสดุ 1            3(2-3-6) 

  Instrumentation and Characterization  

  for Materials I  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับส่วนประกอบของ

เคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการ

วิ เคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง การวิ เคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี 

และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

การวิเคราะห์เชิงความร้อน การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 

และการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยวิธีมาตรฐาน 

246305  ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ 

  ส่ิงแวดล้อม            3(2-3-6) 

 Quality and Environmental  

Management Systems 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 

ข้อก าหนด ขั้นตอนการด าเนินงานเข้าสู่ระบบบริหาร

คุณภาพ การจัดท าเอกสาร ท าแผนงาน และการทบทวน

เอกสารในระบบการบริหาร นโยบายการด าเนินงาน การ

ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน การขอรับรองระบบ

บริหารคุณภาพ และการรักษาระบบ 

246306  อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น           3(2-3-6) 

  Introduction to Electronics 

  หลั กกา ร เบื้ อ งต้ น ขอ งอิ เ ล็ กทร อนิ ก ส์  

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรขยายกระแส

และแรงดัน วงจรกรองสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโครงงานขนาดเล็ก 

246311  วัสดุประกอบ           3(2-3-6) 

  Composite Materials 

  บทน าเ ก่ียวกับวัสดุประกอบ การจ าแนก

ประ เภท องค์ประกอบมูลฐ านของวั สดุ ปร ะกอบ 

คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ 

วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

246312  นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ   3(3-0-6) 

  Nanotechnology and Nanomaterials 

  บทน าเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 

โครงส ร้า งของนา โนวั สดุ แบบ 0-1-2 มิติ  การหา

ลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์นา

โนวัสดุ การประยุกต์ใช้งานนาโนวัสดุ 

246313  การสึกหรอ            3(3-0-6) 

  Wear 

  ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น 

ชนิดของการสึกหรอ กลไกการสึกหรอ การสึกหรอของ
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วัสดุ การทดสอบการสึกหรอ เทคนิคการป้องกันการสึก

หรอ 

246321  โลหกรรมกายภาพ           3(3-0-6) 

  Physical Metallurgy 

   โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก

ข้อบกพร่องในโครงสร้างผลึก ดิสโลเคชันและการเปลี่ยน

รูปอย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็งตัว แผนภาพ

สมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 

การอบชุบความร้อน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง  

246322  การสกัดโลหะและการท าให้ 

  บริสุทธิ์                           3(2-3-6) 

  Metals Extraction and Refining 

  โลหกรรมและสินแร่ การแต่งแร่ อุณหพล

ศาสตร์ในโลหกรรม แผนภาพริชาร์ดสัน-เอลลิงแฮม 

แผนภาพอาณาเขตในโลหกรรม จลนพลศาสตร์ของ

ปฏิกิริยาเคมีในการเปลี่ยนสินแร่เป็นโลหะ เช้ือเพลิงใน    

โลหกรรม กากถลุง กระบวนการแยกโลหะด้วยความร้อน 

กระบวนการแยกโลหะด้วยน้ า กระบวนการแยกโลหะด้วย

ไฟฟ้า  

246331  เทคโนโลยีซีเมนต์           3(3-0-6) 

  Cement Technology 

 บทน าเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ 

วัตถุดิบและการผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ องค์ประกอบเคมี

ของซีเมนต์ ผลกระทบของสัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติ

ของซีเมนต์ สมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ ตัวเติมต่าง ๆ  

คอนกรีตและคอนกรีตชนิดพิเศษ 

246332  เซรามิกส์ไฟฟ้า           3(2-3-6) 

  Electroceramics 

  องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์สถานะของแข็ง 

กระบวนการผลิตเซรามิกส์ตัวน า ไดอิเล็กทริกและฉนวน 

เซรามิกส์เพียโซอิเล็กทริก เซรามิกส์ไพโรอิเล็กทริก เซรา

มิกส์อิเล็กโตรออฟติก และเซรามิกส์แม่เหล็ก และการวัด

สมบัติของเซรามกิส์ไฟฟ้า 

 

 

 

246341  การน าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ 3(2-3-6) 

  Polymer Recycling 

 เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท การ

ลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปรใช้ใหม่ การ

หลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้

ใหม่ส าหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ กระบวนการแปรใช้ใหม่

เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน 

246342  พอลิเมอร์ชีวภาพ           3(3-0-6) 

  Bio-polymers 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 

พอลิ เมอร์จากธรรมชาติและอนุพันธ์ของพอลิเมอร์

เหล่านั้น โครงสร้าง ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหล่ง

วัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพ

จากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อยสลายของพอลิเมอร์

ชีวภาพ 

246351  ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี           3(3-0-6) 

  Chemical Stoichiometry 

 สมดุลมวลของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

และระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร้อนของระบบที่

ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผา

ไหม ้ สมดุลมวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม 

246352  เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมใีน 

  อุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

  Chemical Kinetics and Chemical  

  Industrial Reactor 

  พื้นฐานทางทฤษฎีของจลนพลศาสตร์เคมี 

การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของเครือขา่ย การ

ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์อุณหภูมิคงเหมาะ การเลือกและ

การเพิ่มประสิทธิภาพ อุณหภูมิและผลกระทบพลังงาน 

การดูดซับและการเร่งปฏิกิริยา และปรากฏการณ์การถ่าย

โอนมวลในปฏิกิริยา 
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246401  เคร่ืองมอืและการหาลักษณะเฉพาะของ 

  วัสดุ 2            3(2-3-6) 

  Instrumentation and Characterization  

  for Materials II 

 การหาความหนาแน่น การหาน้ าหนักโมเลกุล 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าไวโอเล็ต-

วิสิ เบิลสเปกโทรสโกปี  เทคนิคการวั ดการเรืองแสง 

อินฟราเรดและอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโทรสโกปี 

เคร่ืองมือทางโครมาโทรกราฟี นิวเคลียร์แมกเนติกเร

โซแนนซ์ และแมสสเปกโทรมิเตอร์ 

246402  หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรมเคมแีละ 

  เทคโนโลยีวัสดุ           3(3-0-6) 

  Selected Topics in Chemical Industry  

  and Materials Technology 

  ความก้าวหน้าเ ก่ียวกับงานวิจัยทางด้าน

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และหัวข้อพิเศษที่มี

ผลกระทบกับสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยีวัสดุ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสู่การ

ท าวิจัยและการท างาน 

246403  การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ      3(3-0-6) 

  Materials Applications 

  การประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางการแพทย์ 

ทันตกรรม การทหาร งานโครงสร้าง เกษตรกรรม 

สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีการกีฬา และ

การประยุกต์ใช้วัสดุสมัยใหม่ 

246411  วัสดุทางการแพทย์           3(3-0-6) 

  Medical Materials 

  ประวัติการพัฒนาเ ก่ียว กับวัสดุ ชีวภาพ 

ผลกระทบและสมบัติที่จ าเป็นในการใช้งานกับเนื้อเยื่อของ

สิ่งมีชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธภิาพ และการตอบสนอง

ต่อการท างานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ การ

ท างานเช่ือมประสานระหว่างวัสดุชีวภาพกับเนื้อเยื่อ การ

ประยุกต์ใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์ อุปกรณ์การปลูกถ่ายอวัยวะ

เทยีมในระบบต่าง ๆ ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต 

 

 

246412  เทคโนโลยีฟิล์มบาง           3(3-0-6) 

  Thin Film Technology 

 หลักการของกระบวนการไอเคลือบและ

กระบวนการผลิตฟิล์มบาง เทคโนโลยีสุญญากาศ การเกิด

ฟิล์มบางแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่าง ๆ ของ

ฟิล์มบาง และการประยุกต์ใช้งาน 

246413  เทคโนโลยีอนุภาคผง           3(3-0-6) 

  Particulate Powder Technology 

   การจ าแนกวัสดุอนุภาค คุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุอนุภาคและมาตรฐาน การผลิตวัสดุอนุภาค  

สมบัติของวัสดุอนุภาค  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

อนุภาค  การเผาผนึก กรรมวิธีหลังการเผาผนึก  สมบัติ

ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ 

246421  การกัดกร่อนและการควบคุม 

   การกัดกร่อน           3(3-0-6) 

  Corrosion and Corrosion Control 

   หลักการพืน้ฐานของการกัดกร่อน              เทอร์

โมไดนามิกส์ และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ปัจจัยที่

มีผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่างการ

กัดกร่อนในโลหะและโลหะผสม การทดสอบและหาอัตรา

การกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิดพาสิเวช่ัน 

ออกชิเดช่ันของโลหะและโลหะผสม 

246431  เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล      3(3-0-6) 

  Glass and Enamel Technology 

 ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแก้วและอินาเมล 

กลุ่มแก้วที่น่าสนใจ หลักการก่อตัวของแก้ว พื้นฐานการ

ผลิตแก้ว อนินทรีย์และอินาเมล องค์ประกอบของแก้วและ

โครงสร้างแก้ว สมบัติต่าง ๆ ของแกว้ 

246432  วัสดุทนไฟ            3(3-0-6) 

  Refractory Materials 

 การจ าแนกประเภทของวัสดุทนไฟ คุณสมบัติ

ของวัสดุทนไฟ การแตกหักและการกัดกร่อนของวัสดุทน

ไฟ การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานของอิฐทนไฟ ปูน

ทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ผงยิง ผงต า อิฐอลูมินา-ซิลิกา วัสดุ

ทนไฟแมกนีเซีย วัสดุทนไฟโดโลมา วัสดุทนไฟคาร์บอน 

และการทดสอบวัสดุทนไฟ 
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246441  ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6) 

  Rubber and Rubber Technology 

 สมบัติ และชนิดของยาง โครงสร้าง สมบัติ

ทั่วไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห์ การเลือกใช้ยาง ความทนต่อสารเคมี ยาง

เทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและ

การคงรูปยาง สมบัติที่เก่ียวขอ้งกับการใช้งานของยางคอม

พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจ

ไทย 

246451  อุตสาหกรรมสะอาด           3(3-0-6) 

 Clean Industry 

 บทน าของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยาเคมี

หรือวิธีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการ

ลดปัญหาด้านมลพิษและขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุ

ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลด

ต้นทุนในการผลิต 

246491  สัมมนา             1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านหัวข้อวิจัยในอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ 

246492  การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ 

246493  การฝึกงาน         6  หน่วยกิต 

  Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 

 

246494  สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

 Cooperative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี

วัสดุ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

247111 ชีวสถิติ            3(2-2-5) 

 Biostatistics 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า

และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การแปลผลและการน าเสนอ

สถิติ 

247221 สถิติวิเคราะห์                        3(2-2-5) 

 Statistical Analysis   

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ

น าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

หลักเบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปร

สุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ

ทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และการ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

247231 ทฤษฎีสถิติ 1                          3(3-0-6) 

 Statistics Theory I 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน

ความน่าจะเป็นและฟังก์ ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่า

คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัว

แปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 

ทฤษฎีบทเชบเีชฟ ทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลางและสถิติอันดับ  
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247241 สถิติธุรกิจ            3(2-2-5)  

  Business Statistics 

 ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคก าลังสอง สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลา

เบื้องต้น การควบคุมคุณภาพทางสถิติและทฤษฎีการ

ตัดสินใจเชิงสถิติ 

247321 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์             3(2-2-5) 

 Nonparametric Statistics  

 แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ ประเภท

ของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์

กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ ์และการ

ทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ และแปลผล 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย          3(2-2-5) 

 Regression Analysis 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์การ

ถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

เชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ 

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่

เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

247323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร        3(2-2-5)  

 Multivariate Analysis 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลายตัวแปร การ

แจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์

ของค่าเฉลี่ยส าหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข

ส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จ าแนกประเภท

แบบ 2 กลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

และหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ 

 

247324 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม      3(2-2-5) 

 Categorical Data Analysis   

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การ

แจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนามส าหรับข้อมูล

เชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบ

เชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ โลจทิ ตัวแบบการถดถอยโลจิ

สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ข้ันพืน้ฐาน 

247325 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5)  

 Research Methodology 

 ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ

กระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการวิจัย 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้าง

กรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย ตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิต ิ

247331 ทฤษฎีสถิติ 2           3(3-0-6)  

 Statistics Theory II 

 การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง 

ความต้องกัน ความมีประสิทธิภาพ ตัวประมาณไม่เอน

เอียงที่มีความแปรปรวนต่ าสุด สถิติพอเพียง ฟังกชั์นความ

หนาแน่นในกลุ่ม เอกซ์โพเนนเชียล การประมาณคา่ด้วยวิธี

ความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่า

แบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมน

เพียร์สัน การทดสอบที่มีอ านาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน 

การทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบ

ไคก าลังสอง  

247341 สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ  3(2-2-5) 

 Statistics for Quality Control  

 การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่

ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือก

ตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการ

ยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ตามแนวคดิทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล 
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247342 การเส่ียงและการประกันภัยเบ้ืองต้น 

                                                          3(2-2-5) 

 Introduction to Risk and Insurance 

 แนวคิดเ ก่ียวกับความเสี่ยงภัย และการ

จัดการความเสี่ ย ง ภัย ความ รู้พื้ นฐานเ ก่ียว กับการ

ประกันภัย หลักส าคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และ

ปัจจัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกัน หลักกฎหมายขั้น

พื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เก่ียวกับการประกัน

ชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย 

การประกันวินาศภัยต่างๆ 

247343 การตัดสินใจทางสถิติ           3(2-2-5) 

 Decision Making 

 แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา 

โครงสร้างของปัญหาการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้

ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การตัดสินใจโดยล าดับ 

การตัดสินใจแบบเบย์ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้

อรรถประโยชน์ 

247344 สถิติเพื่อการพยากรณ์           3(2-2-5)  

 Statistical Method for Forecasting 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการอนุกรมเวลา การ

วิ เคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการแยกส่วนองค์ประกอบ 

แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งท่ีผิดปกติ เทคนิคการปรับ

ให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ อนุกรมเวลาบอกซ์

และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม 

และ กรณีศึกษา  

247352 ประชากรศาสตร์           3(2-2-5)  

 Demography 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร 

แหล่งข้อมูลทางประชากร โครงสร้างและองค์ประกอบของ

ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติประชากรเก่ียวกับ

อัตราการเกิด การปว่ย การตาย และการย้ายถ่ินฐาน การ

คาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพ

และการประยุกต์  

 

 

 

247361  การวางแผนการทดลอง 1        3(2-2-5)  

Design of Experiments I 

 แนวความคิด เ ก่ียว กับแผนการทดลอง 

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบ

บล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการ

ทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูลสูญหาย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

247362 การวางแผนการทดลอง 2        3(2-2-5)  

 Design of Experiments II 

 การจัดบล็อกและคอนฟาวด์ดิงในแผนการ

ทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบแฟรคชัน

นอลแฟคทอเรียล การวางแผนการทดลองแบบซ้อนในและ

แบบสปลิตพลอต และแผนการทดลองแบบบล็อกไม่

สมบูรณ์และแผนการทดลองแบบแลททิซ การวิเคราะห์

พื้นผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ และการใช้โป

แกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

247371 การวิจัยด าเนินการ 1           3(2-2-5) 

 Operational research I  

 การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและ

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการเชิงเส้น การหาผล

เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการ

วิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย

งาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุม

โครงการโดยเพิร์ตและซีพีเอ็ม โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

แก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินการ 

247372 การวิจัยด าเนินการ 2           3(2-2-5)  

 Operational Research II 

 ทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย ตั วแบบ

ก าหนดการไม่เชิงเส้น ทฤษฎีพัสดุคงคลัง ก าหนดการแบบ

พลวัต การวิเคราะห์การทดแทน และการบ ารุงรักษา การ

จ าลองแบบปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

247381 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ      3(2-2-5) 

 Statistical Package Program 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผล 
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247382 การจ าลอง            3(2-2-5)  

 Simulation 

 การจ าลองแบบ การเปรียบเทียบการจ าลอง

แบบกับเทคนิคอื่นๆ การออกแบบ และประยุกต์ใช้การ

จ าลองทางธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

ขบวนการสุ่มขั้นต้น ระเบียบวิธีการจ าลอง และโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจ าลองเชิงสถิติ 

247451  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง           3(2-2-5)  

Sampling Techniques 

 ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน การสุ่ม

ตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มช้ันเดียวและ

หลายช้ัน การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้

อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและ

อัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง ความคลาด

เคลื่อนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

247491 สัมมนา             1(0-3-2)  

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ  

247492 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต  

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย

ในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ  

247493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต  

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะ ในงานที่ เ ก่ียวข้องกับสถิติ สถิติประยุกต์  

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เ ก่ียวข้อง ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

247494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต  

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะ ในงานที่ เ ก่ียวข้องกับสถิติ สถิติประยุกต์  

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เก่ียวข้อง ในฐานะ

พนักงานฝกึหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน 

248101 การพัฒนาบุคลิกภาพ           3(2-2-5) 

 Personality Development 

 ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ

หล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้านอัตมโนทัศน์ 

การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และ

การวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วมท าประโยชน์เพื่อชุมชน 

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

เพื่ อการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวอย่ า ง มี

ประสิทธภิาพ  

248111 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา           3(3-0-6) 

 General Aspects of Physical Education  

  and Sports Science 

 ความหมาย หลักการ ขอบข่าย วิวัฒนาการ 

คว าม รู้พื้ น ฐ าน  ป รั ชญา  แนวคิ ด  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ

วิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต์ใช้ใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศึกษาองค์กรที่ปฏิบัติงาน

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

พลศึกษา 

248131   การจัดการแข่งขันกีฬา           3(2-2-5) 

 Organizing of Sport Competition 

             ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการ

ด าเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึก

และรายงานผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขัน

แบบต่างๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมีท 

การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบ

พบกันหมด การจัดการแข่งขันแบบผสม และการจัดการ

แขง่ขันแบบทา้ชิง 
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248132 การจัดการทางพลศึกษาและการกีฬา 

                                                                     3(2-2-5) 

 Physical Education and Sports  

  Management   

 ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดในการจัดการ 

หลักการจัดการ การตลาดและสิทธิประโยชน์ การ

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ การพัฒนาองค์กรกีฬา

และวิธจีัดการทางพลศึกษา   

248160   หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก  1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in   

  Gymnastic  

 การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัย

และการปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬายิมนาสติก 

สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  และการพัฒนาทักษะ

สมรรถนะ 

248162   หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 

และแอโรบิค            1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Rhythmic Activities and Aerobic Dance 

 การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัย

และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬากิจกรรม

เข้าจังหวะและแอโรบิค โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  และการพัฒนาทักษะ

สมรรถนะ  

248163 หลักการฝึกและสอนกระบ่ีกระบอง 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Krabi Krabong 

 การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่กระบอง โดย

หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  

และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ    

248164 หลักการฝึกและสอนแบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Badminton  

 การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภัย

และการป้อง กันอาการบาดเจ็บ เบื้ องต้นขอ ง กีฬา

แบดมินตัน โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง

กายที่เก่ียวขอ้ง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส    1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Tennis 

   ประวัติและความรู้พื้นฐานการฝึกกีฬาเทนนิส 

การเตรียมพร้อมในการตี การตีลูกบอลด้วยหน้ามือและ

หลังมือ การตีลูกวอลเลย์ การตบลูกบอล การเสิร์ฟ การ

แข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน

เทนนิส มารยาทในการชมและเล่นเทนนิส 

248166   หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

Table Tennis  

 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส ประวัติ 

ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส  

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะ

เบื้องต้น ส าหรับกีฬาเทเบลิเทนนิส การจับไม้เทเบลิเทนนิส 

ทักษะการเดาะลูก ทักษะการยืน และการวางเท้าในการตี

ลูก การตีโต้ การตบลูก การตัดลูก การบล็อกลูก การโยน

ลูก การเสริฟลูก 

248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทยและมวย 

  สากล             1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Muay Thai and Boxing  

 การสอนและฝึกหัด กีฬามวยไทยและมวย

สากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย

ที่เก่ียวขอ้ง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

248168 หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Golf 

 การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ โดยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวขอ้ง และการ

พัฒนาทักษะสมรรถนะ 

248169 หลักการฝึกและสอนตะกร้อ      1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Takraw 

 หลั กกา รฝึ กแล ะสอนตะก ร้อ  ประ วั ติ  

ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาตะกร้อ การ
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เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะข้างเท้าด้าน

ใน หลังเทา้ ลูกเขา่ ลูกศีรษะ การฝกึเล่น 2 คน การฝกึเล่น 

3 คน การเล่นเป็นทมี การแขง่ขันตะกร้อ 

248171 การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน       3(2-2-5) 

 Sport for Community Development 

 การวางแผนและการจัดการเก่ียวกับกิจกรรม

กีฬาและการออกก าลังกายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน

สังคม การอาสาพัฒนาชุมชน การวัดสมรรถภาพเพื่อ

สุขภาพ การออกโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อคนใน

ชุมชน 

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 

 Health Activities 

 สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกาย

ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพ หลักโภชนาการเบื้องต้นในการควบคุม

น้ าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายที่เ ก่ียวข้องกับ

สุขภาพ 

248182 วิถสุีขภาพ            3(2-2-5) 

 Way of Health 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการดูแลสุขภาพการ

ส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง สุขภาพ

ผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การ

ดูแลและป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และกิจกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

248185 ยาและส่ิงเสพติด           3(3-0-6) 

 Drugs and Narcotic 

 ยาและสารเคมีในสิ่ ง เสพติดชนิดต่ า งๆ 

ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสารเสพติด 

การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม ยาเสพติดให้

โทษในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

248186 การบริหารพลศึกษาและโปรแกรมพล 

  ศึกษา                                   3(3-0-6) 

 Physical Education and Physical  

  Education Program Administration 

 หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ

บริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 

หลักการวิธีการ และขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่

ละประเภท การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และการก าหนด

วิธีการแขง่ขันในกีฬาแต่ละประเภท 

248201 จิตวิทยาการกีฬ า           3(2-2-5) 

 Sport Psychology 

 บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกก าลังกาย

และการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น และ

การฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการ

ออกก าลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององคค์วามรู้ และ

ปฏิบัติการทางจติวิทยาการกีฬา  

248221  การเรียนรู้ทักษะกลไก           3(2-2-5) 

 Motor Learning of Skill 

 สรีรวิทยาและจติวิทยา ขบวนการสื่อประสาท 

หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อการฝึก

และสอนกีฬา นิยามและหลักการของการเรียนรู้ทักษะ

กลไก การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว กระบวนการ

เรียนรู้และปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก 

248241  เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

              3(2-2-5) 

 Information Technology for Sport Science 

  ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

อินเตอร์เน็ต การจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตและ

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

248242    การทดสอบสมรถภาพทางกาย  3(2-2-5) 

 Physical Fitness Test 

 หลักการและความส าคัญของการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุ่มต่างๆ เคร่ืองมือการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งในห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและภาคสนาม 
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รูปแบบการทดสอบการประเมินผล และการให้ค าแนะน า

เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

248260  หลักการฝึกและสอนฟุตบอล     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Football  

   หลักการฝึกและสอนฟุตบอล  ประวั ติ  

ความส าคัญ กฎกติกามารยาทส าหรับกีฬาฟุตบอล การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น 

ส าหรับกีฬาฟุตบอล เช่น การเตะลูก การหยุดลูก การ

โหมง่ การเลีย้งลูก การทุม่ลูก การยิงประตู การส่งลูก การ

เป็นผู้รักษาประตู การเขา้แย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทีม 

248261  หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Volleyball  

   ประวัติ  ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะ

พืน้ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่างการเล่นลูกมือบน 

การเสิร์ฟ การตั้งลูก การตบ และการเล่นทีม กติกา 

มารยาทการแขง่ขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ

เล่นการเก็บรักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬา

วอลเลย์บอล  

248262  หลักการฝึกและสอนกรีฑา        1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in   

  Track and Field  

 ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึกและสอน

กรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการแขง่ขันและการตัดสิน

กรีฑา โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย

ที่เก่ียวขอ้ง  และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

248263  หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Soft – ball  

    ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะ

พื้นฐานในการเคลื่อนที่ การเล่นทีม กติกา มารยาทการ

แข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นการเก็บ

รักษาอุปกรณ์ การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลย์บอล โดย

หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  

และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

 

248264  หลักการฝึกและสอนฟุตซอล     1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in futsal 

 ประวัติและความรู้พื้นฐานการฝกึกีฬาฟุตซอล 

การเคลื่อนที่เบื้องต้น การท าความคุ้นเคยกับ ลูกฟุตซอล  

การเตะและหยุดลูกฟุตซอล การเลี้ยงลูกฟุตซอล การยิง

ประตู การเล่นทีมและการแขง่ขัน 

248265  หลักการฝึกและสอนลีลาศ        1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Social Dance 

 การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ  

248266  หลักการฝึกและสอนว่ายน้ า       1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Swimming 

 การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้ า โดยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง  และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

248267 หลักการฝึกและสอนรักบ้ีฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Rugby 

 การสอนและฝึกหัด กีฬารักบี้ฟุตบอล โดย

หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวขอ้ง และ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะ 

248268 หลักการฝึกและสอนฮอกกี ้   1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Hockey 

 การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง และการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ 

248269 หลักการฝึกและสอนโยคะ              1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Yaga 

 การสอนและฝึกหัด โยคะ โดยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้อง และการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ 
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248321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา           3(2-2-5) 

 Sport Biomechanics 

   บทน าชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว 

กฎการเคลื่อนที่  ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 

เคร่ืองมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการ

กีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต าแหน่ง 

ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การ

เคลื่อนที่ในแนวโคง้ คเินเมติกเชิงมุม ต าแหน่งเชิงมุม ระยะ

ขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คเินติกเชิงเส้น 

แรง แรงเสียดทาน มวล น้ าหนัก ความม่ันคงและความ

สมดุล คเินติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบ

คาน โมเมนตัม การดล งาน ก าลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์

ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลศาสตร์ของของไหล 

การวิเคราะห์ทา่ทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา 

248322   สรีรวิทยาการออกก าลังกาย     3(2-2-5) 

              Exercise Physiology 

 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกาย 

อันเนื่องมา จากการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา การ

แปรสภาพของพลังงาน ขณะออกก าลังกาย ระบบการ

เคลื่อนไหว การฝกึกล้ามเนือ้ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว

ของระบบต่างๆ ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการ

ทางคลินิกในกระบวนการวิเคราะห์การท างานระบบต่างๆ 

ของร่างกายที่ตอบสนองทั้งขณะพัก การออกก าลังกาย 

และเล่นกีฬา โดยเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ และการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

248323  เวชศาสตร์การกีฬา           3(2-2-5) 

 Sports Medicine 

 สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บ

ทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการบาดเจ็บการป้องกันการ

บาดเจ็บของร่างกาย การใช้ยาของนักกีฬา การปฐม

พยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา และการฟื้นฟูอาการ

บาดเจ็บจากการเล่นกฬีา 

 

 

 

248331  สถิติและการประเมนิผลทางพลศึกษาและ 

  การกีฬา            3(2-2-5) 

 Statistic and Evaluation in Physical  

  Education and Sports   

 ความหมายและองค์ประกอบของสถิติและ

การประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา สถิติเบื้องต้น 

ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา

และการกีฬา 

248351  วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับผู้พิการ  

                                                                         3(2-2-5) 

 Sports Science for Disabilities   

 หลักการและวิธกีารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

และพลศึกษาส าหรับผู้พิการ ประเภทและลักษณะบุคคล

พิการ กีฬาและกิจกรรมทางกายคนพิการ การจัด

โปรแกรมการออกก าลังกายคนพิการ การสอนและการ

โค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพล

ศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน  

248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล   1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in  

  Basketball 

   ประวัติ  ประโยชน์  สมรรถภาพทางกาย

นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนที่ การรับ

บอล ส่งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเล่นทีม 

กติกา มารยาท การแข่งขันการบาดเจ็บและความ

ปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  การเก็บรักษา

อุปกรณ์การสอนและฝึกหัด กีฬาบาสเกตบอล โดย

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา  

248381  โภชนาการเพือ่สุขภาพและการกฬีา 3(2-2-5) 

 Nutrition for Health and sports 

 คุณค่าของสารอาหาร ความสัมพันธ์ของ

โภชนาการต่อสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการท าอาหาร

เพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

พลังงานในการออกก าลังกายและเล่นกฬีา หลักโภชนาการ

เพื่อการควบคุมน้ าหนักและเพื่อนักกีฬา 
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248411 หลักการฝึก การออกโปรแกรมการฝึก 

  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

                                            3(2-2-5) 

 Principles of Sport training and  

Program Design for Physical enhancing  

 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ชีวกลศาสตร์ 

โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ในการฝึกบุคคลทั่วไป 

และนักกีฬา สมรรถภาพทางกาย ทักษะสมรรถนะ สุข

สมรรถนะ และการออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพและการกีฬา  

248431 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ระเบยีบวิธีการวิจัย ประเภทและกระบวนการ

ท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการวิจัย ทบทวนเอกสาร

และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและ

ออกแบบวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การสร้าง

เคร่ืองมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล กาณ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 

และการน าเสนอผลงานวิจัย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของนักวิจัย ในหลักการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา 

248441  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา

              3(2-2-5) 

 Sports Innovation and Technology  

 บทบาท ความส าคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

กีฬาของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอ านวยความ

สะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการกีฬา หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางการกีฬา 

248472  ผู้ก ากับลูกเสือ           3(2-2-5) 

 Scoutmaster  

  ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ

ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้

ก ากับลูกเสือ 

248481    เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศึกษาใน 

โรงเรียน            3(2-2-5) 

              Sex Education and Safety Program in  

  School 

   ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และจิตวิทยา

การพัฒนาการของ เพศชายและ เพศหญิ ง  การ ม๊

เพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิดทาง

เพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม

สุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา 

248491   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก ากังกาย พลศึกษา ใน

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

248492   การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้

ทางทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ

และการออกก ากังกาย พลศึกษา 

248493   สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก ากังกาย พลศึกษา ในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

248496 การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยหลักสูตร 

  ทางพลศึกษา                         3(2-2-5) 

 Curriculum Development and  

  Curriculum Research for Physical  

  Education 

 หลักสูตรพลศึกษา มาตราฐานหลักสูตรพล

ศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการการอุดมศึกษา

การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 

รูปแบบและเทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรพล
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ศึกษา สถิติเพื่อการวิจัยและการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 

248497 การจัดการเรียนรู้และส่ือการสอนพล 

  ศึกษา                                   2(2-2-5) 

 Learning Management and Education  

  Media for Physical Education 

 การออกแบบเทคนิค  และวิธีวิทยา การ

จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดท าแผนการสอน การ

ออกแบบทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการ

เรียน การผลิตสื่อ การพัฒนา และใช้สื่อทางพลศึกษาใน

การจัดการเรียนรู้ 

248498 การจัดส่ิงแวดล้อมและช้ันเรียนทางพล 

  ศึกษา                                   2(2-2-5) 

 Environment and Classroom  

  Management and Physical Education  

  Program Administration 

 การบ ริหารจั ดการใน ช้ัน เ รียน  การจั ด

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางพลศึกษา 

เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

เรียนรู้ทางพลศึกษา การประเมินการจัดช้ันเรียนและแหล่ง

เรียนรู้ไปใช้ในการสอนพลศึกษา 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม              3(2-3-6) 

Engineering Drawing  

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ

ฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การ

เขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์

ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนด

รายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียน

แบบเบื้องต้นเฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1            3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I  

ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุล

ของแรง การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียดทาน การ

วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรง

ในเคเบลิ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพืน้ที่ 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2            3(3-0-6) 

Engineering Mechanics II 

จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอ้ที่สองของนิวตัน งาน

และพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม  

261212 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล    3(3-0-6) 

Mechanics of Machinery  

กลไกและค าจ า กัดความ การวิ เคราะห์

ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และแรง

พลศาสตร์ของอุปกรณ์ทางกล ช้ินต่อโยง ขบวนเฟือง และ

ระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่

กลับไปมา การสังเคราะห์กลไก 

261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1         3(3-0-6) 

Mechanics of Solids I  

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเคน้และความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห์

ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ภาชนะความดันผนัง

บาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเค้นในคาน ผังแรง

เฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การโก่งของเสา 

ภาระผสม วงกลมมอร์และความเค้นผสม เกณฑ์ความ

เสียหาย 

261221 กลศาสตร์ของของไหล           3(3-0-6) 

Mechanics of Fluids  

สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล

สมการสภาพต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม 

สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การ

ไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไม่ได้ พื้นฐานการไหล

แบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได้ 

261231 เทอร์โมไดนามิกส์ 1               2(2-0-4) 

Thermodynamics I  

แนวความคดิพืน้ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน

และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎการ

อนุรักษพ์ลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พืน้ฐานการ 
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ถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของ

เทอร์โมไดนามกิส์และวัฎจักรคาร์โนต์ 

261232 เทอร์โมไดนามิส์พื้นฐาน           3(3-0-6) 

 Fundamental of Thermodynamics 

 แนวความคดิพืน้ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน

และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กฎการ

อนุรักษ์พลังงาน มวล และปริมาตรควบคุม พื้นฐานการ

ถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงานกฎข้อที่สองของ

อุณหพลศาสต ร์และ  วั ฎจั กรคา ร์ โนต์  เอน โทรปี  

กระบวนการย้อนกลับไม่ได้ 

261233 เทอร์โมไดนามิกส์ 2               2(2-0-4) 

Thermodynamics II  

เอนโทรปี กระบวนการย้อนกลับไม่ได้ การ

น ามาใช้ได้ของพลังงานทางเทอร์โมไดนามกิส์ วัฏจักรก าลัง

ไอ วัฏจักรก าลังก๊าซ วัฏจักรท าความเย็น ก๊าซผสมอุดมคติ 

ของผสมจริง 

261241 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม 

เคร่ืองกล                            3(3-0-6) 

Differential Equations in Mechanical  

Engineering  

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ ผลเฉลย

แบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ ผลการแปลงลา

ปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง

อนุพันธย์่อยเบื้องต้น 

261301 เขียนแบบเคร่ืองกล                2(1-3-4) 

Mechanical Drawing  

แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาด

รูปลั กษณ์มาตรฐาน  มิติ ของขนาด  ต าแหน่ งและ

ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง

เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและ 

สไปลน์ หมุดย้ าและการเช่ือม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ 

การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกช้ิน ฯลฯ 

การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 

261311 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1   2(2-0-4) 

Machine Design I  

ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ

เคร่ืองจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ 

การเสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหายเนื่องจาก

ภาระผันแปร การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล สกรูส่ง

ก าลัง การยึดด้วยสกรู สลักและลิ่ม หมุดย้ า รอยเช่ือม และ

สปริง 

261312 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2   2(1-3-4) 

Machine Design II  

การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล โรลลิ่ง

แบร์ร่ิงและเจอร์นัลแบร์ ร่ิง เกียร์ คลัช เบรก ข้อต่อ 

สายพาน โซ่ เพลา การหล่อลื่น การวิเคราะห์สุนทรียศิลป์

และความปลอดภัยในการออกแบบเค ร่ืองจักรกล 

โครงงานออกแบบ 

261313 การส่ันสะเทอืนทางกล           3(3-0-6) 

Mechanical Vibrations 

ระบบที่มีหนึ่งระดับขั้นเสรี การสั่นสะเทือน

โดยการบิด การสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของ

ระบบเสมือน ระบบที่มีหลายระดับขั้นเสรี วิธีการและ

เทคนิค การลดและการควบคุมการสั่นสะเทอืน 

261331 การถ่ายเทความร้อน             3(3-0-6) 

Heat Transfer  

รูปแบบการถ่ายเทความร้อน การน าความ

ร้อนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การน าความร้อน

ที่สภาวะไม่คงตัว การวิเคราะห์เชิงมิติของการพาความ

ร้อน  รูปแบบของการพาความร้อน  เคร่ืองแลกเปลี่ยน

ความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การเดือดและการ

ควบแน่น 

261332 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน       3(3-0-6) 

Internal Combustion Engine  

ความรู้ขั้นพื้นฐานของเค ร่ืองยนต์สันดาป

ภายใน การวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ของเคร่ืองยนต์

แบบจุดระเบดิและแบบอัดระเบดิ เช้ือเพลิงและการสันดาป 

การน็อคและคุณสมบัติต้านทาน การน็อค ระบบการป้อน

เช้ือเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อลื่น เช้ือเพลิง
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ทดแทน สมรรถนะของเคร่ืองยนต์และการทดสอบ มลพิษ

ที่เกิดจากการเผาไหมของเคร่ืองยนต์ 

261341 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม 

 เคร่ืองกล                             3(2-3-4) 

 Numerical Methods in Mechanical  

  Engineering  

การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น 

การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 

การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข 

สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีไฟไนต์เอลิ

เมนต์พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

261351 การท าความเย็น                   3(3-0-6) 

Refrigeration  

ทบทวนพื้นฐานของ เทอ ร์โมไดน า มิกส์  

คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศ และพื้นฐานการท า

ความเย็น วัฏจักรท าความเย็นเชิงอุดมคติและวัฎจักรท า

ความเย็นจริง ระบบการท าความเย็นโดยมีกระบวนการอัด

หลายขั้นตอน สารท าความเย็นการหล่อเลื่อน การ

วิเคราะห์ค่าภาระการท าความเย็น การค านวณและการ

เลือกเคร่ืองดัด เคร่ืองท าระเหย เคร่ืองควบแน่น อุปกรณ์

ขยายตัว อุปกรณ์ตรวจจับและการควบคุมระดับ การ

ควบคุมสารท าความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบ

ควบคุมไฟฟ้าและการวัด การออกแบบท่อน าสารท าความ

เย็นและภาชนะรับความดัน ความปลอดภัยในระบบท า

ความเย็น 

261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร เคร่ืองกล 1   

                         1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers I

 พื้นฐานการท าการทดลอง การใช้เคร่ืองมือ 

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความ

คลาดเคลื่อนและการจัดท ารายงาน ปฏิบัติการทดลอง

กลศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล 

การทดลองเทอร์โมไดนามกิส์ 

 

 

261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร เคร่ืองกล 2 

                                                         1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers II

 ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ กลศาสตร์

ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การฝึก

ภาคปฏิบัติในโรงซ่อมยานยนต์ การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การน าเสนอรายงาน 

261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

                                                       6 หน่วยกิต 

Training in Mechanical Engineering

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลใน

สถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล  1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Laboratory 

 พืน้ฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและ

การวิ เคราะห์ข้อ มูล  ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์  

กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลอง

เทอร์โมไดนามคิส์ 

261411 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์     3(2-3-6) 

Finite Element Method  

พื้นฐานของระเบียบวิธี ไฟไนต์ เอลิเมนต์ 

เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิ

เมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่ง

มิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของ

เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหา

สองและสามมิติ 

261412 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3  3(3-0-6) 

Machine Design III  

ทบทวนการออกแบบช้ินส่วน กระบวนการ

ออกแบบ การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบเพื่อ

การประกอบ การออกแบบเพื่อการใช้งาน การใช้โปรแกรม

คอมพิ ว เ ตอ ร์ ช่ ว ย ในการออกแบบ  ข้ อค า นึ ง ท า ง

เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ โครงงานออกแบบ 
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261413 กลศาสตร์ของของแข็ง 2        3(3-0-6) 

Mechanics of Solids II  

การวิ เคราะห์ความเค้น  ความเค้นและ

ความเครียดใน 3 มิติ การประยุกต์ใช้วิธีพลังงาน วิธี

แผนภาพการไหลของแรงเฉือน ทฤษฎีความยืดหยุ่น ความ

เป็นพลาสติก วิธีวิเคราะห์กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง การ

วิ เคราะห์ด้วยเทนเซอร์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

ลักษณะความเสียหายเชิงกลศาสตร์ กรณีศึกษา 

261414 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์ 

วิศวกรรม                            3(3-0-6) 

Selected Topics in Engineering  

  Mechanics  

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เป็น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองคค์วามรู้ใหม่ในแขนงกลศาสตร์

วิศวกรรม การประยุกต์ การวิเคราะห์และประโยชน์ของ

หัวข้อท่ีน่าสนใจในแขนงกลศาสตร์วิศวกรรม 

261421 กลศาสตร์ของของไหล 2        3(3-0-6) 

Mechanics of Fluids II  

การไหลอุดมคติแบบไม่หมุนตัว ศักย์ความเร็ว 

ฟังกชั์นการไหล วิถีกระแสและแนวศักย์คงที่ การวิเคราะห์

การไหลแบบไม่หมุนตัวสองมิติ สมมติฐานการไหลแบบ

ปั่นป่วน ความยาวผสมแพลนดทล์ สมการเนเวียร์สโตก

ส าหรับปริมาณตัวกลางเวลาเฉลี่ย ความเค้นปรากฏ 

ทฤษฎีช้ันขอบเขต สมการบลาเซียส สมการอินทิกรัล

โมเมนตัมฟอนคาร์มานและความเสียดทานพื้นผิว แรงฉุด

ของแผ่นเรียบ การไหลบนขอบเขตโค้ง การแบ่งแยก แรง

ฉุดของวัตถุจม ลักษณะการไหลผา่นทรงกระบอก 

261422 เคร่ืองจักรกลของไหล            3(3-0-6) 

Fluid Machinery  

ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลักษณะของเคร่ือง

สูบ พัดลม และกังหัน ประสิทธิภาพ กฎความคล้ายคลึง 

ความเร็วจ าเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง 

แนะน าเคร่ืองจักรกลของไหลประเภทอื่นๆ 

 

 

 

261423 ระบบส่งก าลังโดยใช้ของไหล   3(3-0-6) 

Fluid Power Systems  

พืน้ฐานระบบส่งก าลังโดยใช้ของไหล อุปกรณ์

ทั่วไปและวงจรการท างาน สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนอุปกรณ์ ค า

จ ากัดความต่างๆ ในช่วงภาวะคงที่ ระบบส่งต่อของไหล

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรตรรกะ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการต่อ 

ค าจ ากัดความต่างๆ ในช่วงภาวะช่ัวคราว พลศาสตร์ของ

ระบบส่งก าลังโดยใช้ของเหลว 

261424 การออกแบบระบบท่อ           3(3-0-6) 

Design of Piping Systems  

หลักการออกแบบระบบท่อ การก าหนด

ลักษณะของท่อและการให้รหัสใช้งาน วาล์ว ข้อต่อ ปั๊ม 

หม้อไอน้ า และเคร่ืองอัด ระบบท่อในโรงจักรต้นก าลัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 

261425 อากาศพลศาสตร์เบ้ืองต้น       3(3-0-6) 

Basic Aerodynamics  

ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หน่วยและ

คุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ ปีกในการใช้

งานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิ่มแรงยก แรงทาง

อากาศพลศาสตร์ การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะใน

การบิน เสถียรภาพและการควบคุม ทฤษฏีเบื้องต้น

เก่ียวกับการไหลที่ของไหลยุบตัวได้ 

261426 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์ของของไหล 

                                                         3(3-0-6) 

Selected Topics in Mechanics of Fluids 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เป็น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองคค์วามรู้ใหม่ในแขนงกลศาสตร์

ของของไหล.การประยุกต์ การวิเคราะห์.และประโยชน์ของ

หัวข้อท่ีน่าสนใจทางกลศาสตร์ของของไหล 

261431 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง      3(3-0-6) 

Power Plant Engineering 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางใน

การน าไปใช้ การวิ เคราะห์เ ช้ือเพลิงและการเผาไหม้ 

การศึกษาส่วนประกอบของโรงจักรต้นก าลังไอน้ า กังหัน

ก๊าซและเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรผลิตความร้อน

ร่วมและระบบผลิตไฟฟ้า-ไอน้ า เขื่อน โรงจักรต้นก าลัง
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นิวเคลียร์ เคร่ืองมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรง

จักรต้นก าลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

261432 การออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียน ความร้อน 

                                         3(3-0-6) 

Heat Exchanger Design 

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี เ ชิง

ตัวเลข ระเบยีบวิธีวิเคราะห์และวิธทีดลองในการแก้ปัญหา

เก่ียวกับการถ่ายเทความร้อน การประยุกต์หลักการน า 

การพา การแผรั่งสี การควบแน่น การเดือด ความเคน้ และ

การสั่นสะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อน 

261433 กังหันก๊าซ                           3(3-0-6) 

Gas Turbine  

พลศาสตร์ของก๊าซ วัฏจักรกังหันก๊าซ เคร่ือง

อัด ระบบการสันดาป กังหันก๊าซ ส่วนควบของเคร่ืองยนต์

กังหันก๊าซ คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน 

261434 การออกแบบระบบความร้อน  3(3-0-6) 

Thermal System Design  

แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ

ร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของเทอร์โม

ไดนามิกส์ส าหรับการวิเคราะห์ระบบความร้อน การสร้าง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การ

จ าลองระบบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  

261435 หัวข้อคัดสรรทางเทอร์โม ไดนามิกส์ 

                                          3(3-0-6) 

Selected Topics in Thermodynamics 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เป็น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงเทอร์โม

ไดนามิกส์.การประยุกต์ การวิเคราะห์และประโยชน์ของ

หัวข้อท่ีน่าสนใจในแขนงเทอร์โมไดนามกิส์ 

261441 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6) 

Automatic Control Engineering 

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และ

การสร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบ การควบคุมเชิงเส้น 

เสถียรภาพของการป้อนกลับแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ผล

และการออกแบบการตอบสนองตามเวลา การตอบสนอง

ตามความถ่ี การออกแบบและการชดเชยในระบบควบคุม 

261442 การวัดและเคร่ืองมือวัด ส าหรับวิศวกร 

  เคร่ืองกล                             3(2-3-6) 

Measurement and Instruments for  

  Mechanical Engineers  

หลักการของระบบการวัด องค์ประกอบใน

ระบบการวัด การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความ

แมน่ย า การวิเคราะห์ขอ้มูล สัญญาณ ผลกระทบของภาระ

ต่อระบบการวัด สัญญาณรบกวน ระบบการวัดและ

เคร่ืองมือวัดแบบต่างๆ การวัดความเครียด การวัดแรง 

การวัดการไหล การวัดการกระจัด การวัดความเร็ว การ

วัดความเร่ง การวัดอุณหภูมิ การวัดความช้ืน การวัดความ

ดัน การวัดแสง การวัดแบบอื่นๆ การสอบเทียบเคร่ืองมือ

วัด 

261443 พื้นฐานของหุ่นยนต์               3(3-0-6) 

Fundamental of Robotics  

หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ไป

ข้างหน้าของแขนกล เมตริกซ์หมุน ต าแหน่ง ความเร็วและ

ความเร่ง จลนศาสตร์ย้อนกลับของแขนกล วิธีการจาโค

เบียน สมการการเคลื่อนที่ของแขนกล การควบคุมการ

เคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณ์วัดและการแปลงสัญญาณ 

ระบบขับเคลื่อนและส่งก าลัง 

261444 การออกแบบและการผลิตโดยใช้ 

  คอมพิวเตอร์ช่วย                  3(2-3-6) 

Computer Aided Design and Manufacturing    

ภ า พ ร ว ม ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง ก า ร ใ ช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ระบบทางกายภาพ 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทางกล ระบบคอมพิวเตอร์ 

ฐานข้อมูลและการท างาน ค าจ ากัดความของ CAD/CAM 

วงจรการผลิตและ CAD/CAM การจัดการองค์ประกอบใน

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CNC) และการเขียน

โปรแกรม CNC การควบคุมทางตรรกศาสต ร์แบบ

โปรแกรม การใช้คอมพิว เตอร์ ช่วยในการวางแผน

กระบวนการ 
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261445 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และการ 

ควบคุม                               3(3-0-6) 

Digital Signal Processing and Contro 

การควบคุมระบบพลศาสตร์และวิธีการ

ประมวลผลสัญญาณ พื้นฐานและการประยุกต์ในทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบวิยุต การตอบสนองทาง

พลศาสตร์ การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต การแปลงแบบซี การ

ออกแบบตัวกรองสัญญาณ การออกแบบตัวควบคุม การ

เขยีนโปรแกรมไมโครโพรเซสเซอร์ 

261446 การควบคุมสมัยใหม่ในงานวิศวกรรม 

  เคร่ืองกล                            3(3-0-6) 

Modern Control in Mechanical  

  Engineering  

การสร้างแบบจ าลองของระบบพลศาสตร์ 

สมการปริภูมิสถานะ การวิเคราะห์เสถียรภาพ สภาพ

ควบคุมได้ สภาพสังเกตได้ การออกแบบตัวควบคุมแบบ

ป้อนกลับโดยใช้ตัวแปรสถานะ การออกแบบตัวสังเกต 

การควบคุมแบบออพติมัล ตัวกรองแบบคาล์มาน 

261447 พื้ น ฐ า น แ ม ค ค า ท ร อ นิ ก ส์ ส า ห รั บ 

  วิศวกรรมเคร่ืองกล               3(2-3-6) 

  Fundamental of Mechatronics for   

  Mechanical Engineering  

ระบบแมคคาทรอนิกส์  อิ เล็กทรอนิกส์

ประยุกต์ เทคโนโลยีตัวรับและตัวขับสัญญาณ ระบบอิเลค

โ ต ร - แ ม ค ค า นิ ค อ ล  ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร์ แ ล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อประสานกับคอมพิวเตอร์ 

ระบบควบคุมแบบโปรแกรม โครงงานออกแบบ 

261448 หัวข้อคัดสรรทางด้านพลศาสตร์  

  และการควบคุม                     3(3-0-6) 

  Selected Topics in Dynamics and  

  Control  

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เป็น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองคค์วามรู้ใหม่ในแขนงพลศาสตร์

และการควบคุม.การประยุกต์ การวิเคราะห์และประโยชน์

ของหัวขอ้ที่น่าสนใจในแขนงพลศาสตร์และการควบคุม 

261451 วิศวกรรมการปรับอากาศ และการระบาย 

  อากาศ                               3(3-0-6) 

  Air-Conditioning and Ventilation  

  Engineering  

  ไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ 

เกณฑ์ความรู้สึกสบายของมนุษย์ คุณภาพของอากาศ

ภายในบริเวณที่ปรับอากาศและหลักการระบายอากาศ 

การค านวณภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ ระบบปรับ

อากาศ และเคร่ืองปรับอากาศชนิดต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ใน

ระบบปรับอากาศ หลักการกระจายลมและการออกแบบ

ระบบทอ่ลม สารท าความเย็น และการออกแบบท่อสารท า

ความเย็น พืน้ฐานการควบคุมระบบปรับอากาศ 

261452 การอนุรักษ์พลังงาน              3(2-3-6) 

Energy Conservation  

หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัด

การพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ์และการจัด

การพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง 

หม้อไอน้ า เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองอัดอากาศ การ

ตรวจวัดการใช้พลังงาน เคร่ืองมือและเทคนิคในการ

ตรวจวัด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์

พลังงาน กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง กรณีศึกษา 

261453 แหล่งพลังงานที่น ามาใช้ใหม่ได้   3(2-3-6) 

 Renewable Energy Resources 

 สถานการณ์พลังงาน การส ารวจแหล่ ง

พลังงานธรรมชาติที่น ามาใช้ใหม่ได้ พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล พลังงานคลื่นและ

พลังงานน้ าขึน้น้ าลง พลังงานน้ าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

ความมีอยู่ และการกระจายตัวของแหล่ งพลั ง งาน 

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของโครงการ 

261454 การจัดการพลังงานในโรงงาน 

  อุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 

Energy Management in Industries 

การจัดการด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ต่างๆ ด้านความร้อนและด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

ได้แก่ อุปกรณ์ในระบบไอน้ าและคอนเดนเสท การเผาไหม้ 
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เตาเผา เตาอบ ระบบท าความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง 

ระบบอากาศอัด ปั๊ม ระบบแสงสว่าง หม้อแปลงและ

มอเตอร์ การน าพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การท า

สมดุลพลังงาน การอนุ รักษ์พลังงานและผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การจัดท าและวิเคราะห์

ขอ้มูลการใช้พลังงาน แผนการอนุรักษพ์ลังงาน 

261455 หัวข้อคัดสรรทางพลังงาน การท าความ 

  เย็นและปรับอากาศ               3(3-0-6) 

  Selected Topics in Energy Refrigeration  

  and Air Conditioning  

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เป็น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงพลังงาน 

การท าความเย็นและปรับอากาศ การประยุกต์ การ

วิ เคราะห์และประโยชน์ของหัวข้อที่น่าสนใจในแขนง

พลังงาน การท าความเย็นและปรับอากาศ 

261491 ระเบียบวิธีวิจัย                     1(0-3-2) 

Research Methodology  

ข้ อ ก ฎ ห ม า ย  พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ  แ ล ะ

กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับวิศวกรเคร่ืองกล จรรยาบรรณ

ส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล ผลกระทบอันเนื่องจากการผิด

กฎหมายและจรรยาบรรณ วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือก

หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล วัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การวางแผนการ

ด าเนินงานตลอดโครงงานและการด าเนินงานตามแผนใน

ส่วนของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียมโครงงาน

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล การน าเสนอโครงงาน  

261492 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 

Mechanical Engineering Project 

ก า ร บู รณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น

วิศวกรรมเคร่ืองกล การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจ

เก่ียวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

 

 

 

262201  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน           4(3-3-8) 

Fundamental of Electrical Engineering 

การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและก าลัง 

หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้มอเตอร์ หลักการ

ของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้

เบื้องต้นเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าพืน้ฐาน 

262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 

Electric Circuit Analysis I 

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและ

เมช ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบชนิดสะสมพลังงาน วงจร

อันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจร

ก าลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า          3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎ

ของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ 

กระแสการพาและกระแสการน า สนามแม่เหล็กสถิต 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์

เวลล์ 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล        3(2-3-6) 

 Digital Circuit Design 

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน 

รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง

ความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรกเชิง

ผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัส

และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงล าดับ ฟลิป-ฟล

อบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไมโคร

โพรเซสเซอร์ 

262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 

 Electric Circuit Analysis II 

ทฤษฎีกราฟวงจรเบื้องต้น สมการวงจรไฟฟ้า 

วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์โดย

ใช้โนดและเมช การวิเคราะห์โดยอาศัยลูปและคัดเซท การ

วิเคราะห์วงจรข่ายในรูปเมทริกซ์ สมการของสถานะ การ
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แปลงลาปลาซ วงจรข่ายอันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่า 

วงจรข่ายสองพอร์ต การวิเคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้าโดยวิธี

อิมเมจ ฟังกชั์นถ่ายโอนแรงดันและฟังกชั์นถ่ายโอนกระแส 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า          1(0-3-2) 

 Electric Circuits Laboratory 

การทดลองเก่ียวกับวงจรไฟฟ้า เคร่ืองมือวัด

และการวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบื้องต้น 

262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม         4(3-3-8) 

 Engineering Electronics 

อุปกรณ์ก่ึงตัวน าต่างๆ รอยต่อพีเอ็น ทฤษฎี

แถบพลังงาน ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและ

คุณลักษณะเชิงความถ่ีของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจ

ทีและมอสทรานซิสเตอร์ ออป-แอมป์และการประยุกต์ใช้

งาน วงจรขยายสัญญาณเล็ก วงจรกรอง เสถียรภาพของ

วงจร ตัวตรวจรู้และการประยุกต์ใช้ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง

เบื้องต้น วงจรขยายก าลัง 

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements 

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การ

แบ่งประเภทของเคร่ืองมือวัดและคุณลักษณะ การ

วิเคราะห์การวัด เคร่ืองมือวัดแบบแอนะลอกและดิจิทัล 

การวัดกระแส การวัดแรงดัน การวัดก าลัง การวัดตัว

ประกอบก าลัง การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน 

ความเหนี่ยวน า และความจุ การวัดความถ่ีและช่วง

คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง 

262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1          3(3-0-6) 

 Electrical Machines I 

พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรง

แมเ่หล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า วงจรแมเ่หล็ก กระแส

ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลง

ไฟฟ้าท้ังเฟสเดียวและหลายเฟส วิธีการควบคุมและการใช้

งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า

แบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง วงจรสมมูล หม้อแปลง

ไ ฟฟ้ า ส า ห รั บ เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด  แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การแปลงผันพลังงานในเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงและการพันขดลวด คุณลักษณะของเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง วิธีการเร่ิมเดิน

มอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์

กระแสตรง การควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน 

262271 สัญญาณและระบบ          3(3-0-6) 

Signal and Systems 

สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่

ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลา

ปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและ

ระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับวิเคราะห์สัญญาณและ

ระบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

การประมวลสัญญาณดิจิทัล 

262322 ไมโครโพรเซสเซอร์          4(3-3-8) 

 Microprocessors 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร์ 

โครงส ร้างของไมโครโพรเซสเซอร์  การโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการต่อประสาน หน่วยความจ า 

การต่อประสานรับเข้า-ส่งออก การประยุกต์ใช้งานไมโคร

โพรเซสเซอร์ในระบบเคร่ืองมือวัด การประยุกต์ไมโคร

โพรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 

262323 ระบบควบคุม          4(3-3-8) 

 Control Systems 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบ

ควบคุมวงปิดและวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหล

ของสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมใน

โดเมนความถ่ีและโดเมนเวลา โลกัสของราก แผนภาพไนค

วิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพระบบ 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2          3(3-0-6) 

 Electrical Machines II 

การแปลงผันพลังงานในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุนโครงสร้างทั่วไปของ
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เค ร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและการ

ประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อขนาน

มอเตอร์แบบซิงโครนัส โครงสร้างและคุณลักษณะของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าทั้งชนิดเฟสเดียวและ

หลายเฟส การควบคุมและการประยุกต์ใ ช้งานของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า มอเตอร์ส าหรับงาน

พิเศษ หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น 

วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์เหนี่ยวน าหลายเฟสและมอเตอร์

ซิงโครนัส ระบบป้องกันของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การ

วิเคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไมอ่ยู่ตัว 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง          3(3-0-6) 

 Power Electronics 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

ไดโอดก าลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์สองหัวต่อก าลัง 

มอสเฟสก าลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกน

หม้อแปลงก าลัง แกนเฟอร์ไรท์ แกนผงเหล็กอัด ตัวแปลง

ผัน ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัว

แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลง

ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวแปลงผัน

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

262344 การผลิต การส่ง และการจ่ายก าลังไฟฟ้า

                                          3(3-0-6) 

 Electrical Power Generation,  

  Transmission and Distribution 

โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง  แหล่ง

พลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทั่วไปและพลังงานทดแทน 

คุณลักษณะของโหลด คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

และแบบจ าลอง คุณลักษณะของหม้อแปลงก าลังและ

แบบจ าลอง ตัวแปรสายส่งและแบบจ าลอง ระบบการจ่าย

ก าลังไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของการผลิตแบบกระจาย 

บริภัณฑ์ระบบไฟฟ้าก าลัง 

 

 

 

 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 

 Electrical Power Engineering  

  Laboratory I 

ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณลักษณะของหม้อ

แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3(3-0-6) 

 Electrical System Design 

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและ

มาตรฐาน รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ

สายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองส าเร็จ 

การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการ

ออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสง

สว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ 

รายการโหลด รายการสายป้อนและประธาน ระบบ

ก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อ

ลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 

262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power System Analysis 

การค านวณวงจรข่ายการส่งและการจ่าย 

การไหลโหลด การควบคุมการไหลโหลด ส่วนประกอบ

สมมาตร ความผิดพร่องสมมาตร ความผิดพร่องไม่

สมมาตร เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การป้องกันระบบ 

การจา่ยไฟฟ้าแบบประหยัด 

262372  การประมวลผลสัญญาณดจิิทัล3(3-0-6) 

Digital Signal Processing 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการประมวลผล

สัญญาณดิจิทัล ทบทวนสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาและ

ระบบ ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาและคุณสมบัติ 

การแทนสัญญาณและระบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมน

ความถ่ี การแทนการสุ่มในโดเมนความถ่ี ทฤษฎีการแปลง

ฟูริเยร์ การแปลงซี การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว ตัวกรอง

ดิจิทัล หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการประมวลเสียงพูด 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการประมวลภาพ 
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262373 หลักการส่ือสาร          3(3-0-6) 

 Principle of Communication 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับสัญญาณและระบบ 

สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูริเยร์

และการแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตแอนะลอก เอเอ็ม ดีเอส

บ ีเอสเอสบ ีเอฟเอ็ม เอ็นบเีอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวน

ในการสื่อสารแอนะลอก การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์ 

ทฤษฎีสุ่มของไนควิซและการควอนไตเซชัน การมอดูเลต

แอนะลอกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดู

เลตเดลตา (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ การมัลติเพล็กซ์แบบ

แบ่งเวลา (ทีดีเอ็ม)  หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับสายส่ง การ

แพรก่ระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบไมโครเวฟ การสื่อสาร

ผา่นดาวเทียม การสื่อสารทางแสง 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 1   1(0-3-2) 

 Communication Engineering  

  Laboratory I 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณ

แอนะลอก เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน า

สัญญาณ การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ การ

แมตช์อมิพีแดนซ์ 

262375 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูล

และโครงข่าย ช้ันโปรโตคอลและสถาปัตยกรรมโครงข่าย 

โปรโตคอลแบบจุดต่อจุดและตัวเช่ือม แบบจ าลองการ

ประวิงในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง 

เส้นทางข้อมูลในโครงข่าย การควบคุมการไหลของข้อมูล 

ความปลอดภัยของข้อมูล การออกแบบโครงขา่ย 

262376 การส่ือสารดิจิทัล          3(3-0-6) 

 Digital Communication 

ทบทวนทฤษฎีการสุ่ม ความน่าจะเป็นและ

กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูป

สัญญาณพัลส์ สัญญาณรบกวนในการสื่อสารดิจิทัล การ

ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดู เลตดิจิทัล  การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับทฤษฎี

ข้อมูล การเขา้รหัสต้นฉบับ การเขา้รหัสช่องสัญญาณ การ

บบีอัดขอ้มูล 

262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

                                (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 

 Training in Electrical Engineering 

                                     (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน  

262424 ระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมโยง                 

                                           3(3-0-6) 

Computer Systems and Interfacing 

ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียู  บัส 

หน่วยความจ า หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เทคนิคการ

เช่ือมโยงและโปรแกรมควบคุมส าหรับการเช่ือมโยงไปยัง

อุปกรณ์รอบนอก การออกแบบซอฟต์แวร์ เวลาจริงและ

การ เ ขี ย น โป รแก รม  โปรแกรมควบคุ ม ใน ร ะ บบ

ไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

ล าดับช้ันและการควบคุมหน่วยความจ าแบบไพป์ไลน์ 

รับเข้าและส่งออก ตัวประมวลผลแบบซูเปอร์สเกลาร์และ

แบบขนาน การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการ

วัดและควบคุม 

262425 ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 

  ควบคุม                          3(3-0-6) 

Industrial Sensors and Control Devices 

หลักการและการประยุกต์ของตัวตรวจรู้

อุตสาหกรรมรวมทั้งสวิตช์ขีดจ ากัด ตัวตรวจรู้แสง ตัว

ตรวจรู้ความใกล้ชิด ตัวตรวจรู้เหนือเสียง ตัวตรวจรู้

อุณหภูมิ ตัวตรวจรู้ความดัน ตัวตรวจรู้การไหล ตัวตรวจรู้

น้ าหนัก ตัวตรวจรู้การกระจัดและตัวเข้ารหัส หลักการและ

การประยุกต์ของอุปกรณ์ควบคุมในอุตสาหกรรม รีเลย์ ตัว

จับเวลา ตัวนับ พีแอลซีและตัวควบคุม  

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Automation Systems 

ความ รู้ เบื้ องต้น เ ก่ียว กับการควบคุมใน

อุตสาหกรรม เงื่อนไขสัญญาณแอนะลอก เงื่อนไข
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สัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุม

แอนะลอก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุม

ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท าโปรแกรมพี

แอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์พีแอลซีใน

ระบบอัตโนมัติ 

262427 เคร่ืองมอืวัดกระบวนการ        3(3-0-6) 

 Process Instrumentation 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุปกรณ์การวัดและ

ควบคุม ตัวแปลงแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความ

ดัน ตัวส่งความดันผลต่าง การวัดการไหลของไหลด้วย

มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธีพิ เศษ การวัด

อุณหภูมิด้วยวิธีไม่ใช้ไฟฟ้า วิธีทางไฟฟ้าและวิธีแผ่ รังสี 

ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลว

โดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อมด้วยวิธีความดัน

อุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธพีิเศษ ตัวควบคุมทั่วไป 

262428 การออกแบบระบบเคร่ืองมอืวัด   3(3-0-6) 

 Instrumentation System Design 

ความ รู้ เบื้ อ งต้ น เ ก่ี ย ว กับระบบควบคุม

กระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ์เคร่ืองมือวัดและ

การแยกแยะ การเขียนแบบกระบวนการ แผนภาพวงปิด

และการวางสาย แผ่นรายละเอียดเคร่ืองมือวัด การติดตั้ง

และการมอบหมายหน้าที่ เคร่ืองมือวัด ระนาบพล็อต 

อุปกรณ์ควบคุมสุดทา้ย การปอ้งกันเคร่ืองมอืวัด 

262429 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า          3(3-0-6) 

 Electric Drives 

องค์ประกอบการขับ เคลื่ อนทางไฟฟ้า 

คุณลักษณะของโหลด ขอบเขตการท างานของอุปกรณ์ 

วิธีการหยุดมอเตอร์ การส่งก าลังและการเลือกขนาด 

คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดของ

ตัวควบคุม การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การ

ขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว 

การประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

262430 ระบบควบคุมแนวใหม่          3(3-0-6) 

 Modern Control Systems 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกระบวนการเหมาะ

ที่สุดและสโตคาสติก ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของลี

อาพูนอฟ เงื่อนไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็ม

อันดับและลดอันดับ 

262431 การควบคุมดจิิทัล          3(3-0-6) 

 Digital Control 

ทฤษฎีพื้ นฐานของการชักตัวอย่ า งและ

การควอนไทช์ การวิเคราะห์โดเมนความถ่ี การแปลงซี 

ผลตอบสนองช่ัวครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของ

ระบบ หลัก เกณฑ์การแปลงแอนะล็ อกเป็นดิ จิ ทั ล 

หลักเกณฑ์การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก หลักเกณฑ์

ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูลชักตัวอย่าง การ

วิเคราะห์ปริภูมิสถานะ  สมการปริภูมิสถานะ การหาผล

เฉลยสมการปริภูมิสถานะ 

 

262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2  

                                                         1(0-3-2) 

 Electrical Power Engineering  

  Laboratory II 

การทดลองเก่ียวกับคุณลักษณะของเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง

แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้องกัน

สายส่ง การต่อลงดิน 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) 

 Power System Protection 

พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลง

เคร่ืองมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน

ระบบ การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน 

การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบ

ระยะทาง การปอ้งกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบใช้ช่องสื่อสาร 

การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การปอ้งกันเขตบัส 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง          3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering 

การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า

ก าลัง การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด

แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า 
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การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว 

เทคนิคการทดสอบแรงสูง การจัดสัมพันธข์องฉนวน 

262451 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6) 

 Power Plant and Substation 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอ

น้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานี

ไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า 

ระบบต่อลงดิน 

262452 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า          3(3-0-6) 

 Electrical Engineering Materials 

โครงส ร้างของวัสดุ  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ  

คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของ

วัสดุ ตัวน าไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์สารก่ึงตัวน า 

ความน าไฟฟ้ายวดยิ่ง ไดอิเล็ก 

ทริกของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การประยุกต์วัสดุใน

อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง          3(3-0-6) 

 Illumination Engineering 

ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสงสว่าง 

แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า การวัด

แสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ

ก่อสร้าง การค านวณและออกแบบระบบแสงสว่างภายใน

และภายนอกอาคาร 

262454 การประมาณและออกแบบ 

ระบบไฟฟ้า                          3(3-0-6) 

 Electrical Estimation and System  

  Design 

แผนภาพ เส้ น เดี ย วและแผนภาพ รี เลย์  

แผนภาพไรเซอร์ของระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิง

ไหม ้ระบบไฟฉุกเฉิน การท ารายการโหลด อุปกรณ์ปอ้งกัน 

การประมาณราคาทางไฟฟ้า รูปแบบการเตรียมข้อมูล 

ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน การปรับแต่งราคา การ

วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณการ  

262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในระบบ 

  ไฟฟ้าก าลัง                          3(2-3-6) 

 Computer Analysis in Power System 

การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง 

การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่เกิดความผิด

พร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง การ

วิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณ

สถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การทดลองเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก าลังและ

การจ าลองกรณีศึกษา 

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระบบ 

แรงต่ า                          3(3-0-6) 

 Electrical Safety of Low-Voltage  

  Systems 

นิยามเบื้องต้น พื้นฐานความปลอดภัยทาง

ไฟฟ้า คณิตศาสตร์เก่ียวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

ผลกระทบจากกระแสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ระบบต่อ

ลงดิน ความปลอดภัยในแรงดันเกิน ความปลอดภัยใน

ไฟฟ้าสถิต การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

262457 การป้องกันฟ้าผ่า           3(3-0-6) 

Lightning Protection 

ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จ

ฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน

ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกันฟ้าผ่า

เสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแสสูง 

แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าห รับการประยุกต์ด้ าน

วิศวกรรม 

262461 วิทยาศาสตร์ความร้อน          3(3-0-6) 

Thermal Sciences 

หลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิคส์  

พลศาสตร์ของไหล การเผาไหม้และการถ่ายเทความร้อน 

กฏของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎของแก๊สอุดมคติ กลศาสตร์

ของไหล การเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์การ

ไหลแบบอยู่ตัว วัฎจักรการท าความเย็น การไหลภายใน

และภายนอก 
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262462  ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย  3(3-0-6) 

Distributed Generation Systems 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี

แบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน การเช่ือมโยงกริด 

ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายใน

ระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์แรงดัน ความ

เช่ือถือได้ การป้องกัน การไหลของโหลด กริดอัจฉริยะ 

ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

262463  พลังงานหมุนเวียน          3(3-0-6) 

Renewable Energy 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบพลังงานและ

ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของทรัพยากร

หมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยี

พลังงานแบบทั่วไปกับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียน ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อน

ใต้พิภพ แก๊สชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์

เ ช้ือเพลิง ตัวสะสมพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและ

นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 

262464 การอนุรักษ์และการจัดการ 

พลังงาน                          3(3-0-6) 

Energy Conservation and  

  Management 

หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน 

หลักการของประสิทธิภาพพลั งงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอ้บังคับของ

การอนุรักษพ์ลังงาน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน

ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพ

พลังงานในระบบแสงสว่าง การท าความร้อนและการ

ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์

อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และการจัด

การพลังงาน 

 

 

 

262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 2  1(0-3-2) 

 Communication Engineering  

  Laboratory II 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณ

ดิจิทัล คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของสายอากาศ

แบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ

แบบอู ด ะ -ย า กิ  ส ายอากาศแบบล็อก -พิ ริออดิก 

สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ 

การวัดสายอากาศ 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ          3(3-0-6) 

 Antenna Engineering 

ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม สมการของปัญหา

การกระจาย แหล่งกระจายคลื่นทุกทศิทางแบบจุด รูปแบบ

พลังและสนาม ทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์การ

กระจาย โพลาไรเซชันของคลื่น การกระจายคลื่นจากส่วน

กระแส คุณสมบัติของการกระจายของสายอากาศแบบ

ลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศแบบ

อูดะ-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-พิริออดิก สายอากาศ

แบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวัด

สายอากาศ 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ          3(3-0-6) 

 Microwave Engineering 

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบ

ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล แมทชิงโครงข่าย ทฤษฎีสาย

ส่ง สายส่งไมโครเวฟ เอส-พารามิเตอร์ การวิเคราะห์

โครงขา่ยไมโครเวฟ การก าทอนของไมโครเวฟและตัวกรอง 

ตัวแบ่งก าลังและตัวต่อสัญญาณแบบมีทิศทาง ตัวกรอง

ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน การวัด

ไมโครเวฟ 

262480 การส่ือสารทางแสง          3(3-0-6) 

 Optical Communication 

ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและ

เงื่อนไขการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของเส้นใย

แก้วน าแสง ชนิดของเส้นใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ของ

เส้นใยแก้วน าแสง หลักการเลเซอร์ การลดทอนสัญญาณ

ในเส้นใยแก้วน าแสง แหล่งก าเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลต 
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การตรวจจับทางแสง ตัวรับทางแสง ตัวทวนสัญญาณและ

ขยายสัญญาณทางแสง ส่วนประกอบอุปกรณ์ทางแสง ตัว

แบ่งและตัวรวมทางแสง ตัวเช่ือมต่อและเลนส์ การผลิต

และกระบวนการของเส้นใยแก้วน าแสง การค านวณ

งบประมาณการเช่ือมต่อ 

262481 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง     3(3-0-6) 

 Communication Network and  

  Transmission Lines 

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบ

ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล การก าทอนแบบอนุกรมและ

ขนาน การก าทอนแบบผสม ตัวกรองคลื่น การแปลง

อิมพีแดนซ์และการแมตช์โครงข่าย โครงข่ายที่เข้าใกล้

ทฤษฎีสายส่ง สายโทรศัพท์ การใช้ประโยชน์ของสายส่ง

ส าหรับการแมตช์อมิพีแดนซ์ 

262482 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ      3(3-0-6) 

 Radio-Wave Propagation 

ชนิดของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การ

แพร่กระจายคลื่นดิน การแพร่กระจายคลื่นฟ้า การ

แพร่กระจายคลื่นอวกาศในช้ันบรรยากาศทรอพโพสเฟียร์ 

การแพร่กระจายคลื่นแบบกระเจิงในช้ันบรรยากาศทรอพ

โพสเฟียร์ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ระบบรีเลย์ การสื่อสารผ่าน

ดาวเทียมและอวกาศ เรดาร์ การแพร่กระจายเข้าไปในน้ า

ทะเลและทอ่บรรยากาศ การหักเหแบบไม่มีมาตรฐาน 

262483 การส่ือสารดาวเทยีม          3(3-0-6) 

 Satellite Communication 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารดาวเทียม การค านวณมุม

เงยและมุมทิศของสายอากาศภาคพื้นดิน การค านวณ

อัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของส่วนเช่ือมโยง

ขาข้ึนและขาลง การพัฒนาของดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม 

เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเลชัน ระบบเอฟ

ดีเอ็มเอและทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน 

หลักพื้นฐานการออกแบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบ

ติดตามดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตัวขยาย

สัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยายก าลังสูง วีเอสเอท ีเอ็มเอสเอ

ที 

 

262484 การส่ือสารเคล่ือนที่          3(3-0-6) 

 Mobile Communication 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับระบบโทรศัพท์

เซลลูลาร์ แนวคิดพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบเซลลูลาร์ การติดตั้งเซลล์ไซต์และ

การวางแผน พื้นที่เซลล์บริการ สภาพแวดล้อมและการ

กระจายสัญญาณของสถานีส่งและรับ ระบบควบคุม

สัญญาณ การออกแบบเซลล์ ไซต์  การแทรกสอด

ช่องสัญญาณร่วม เทคนิคแฮนด์-ออฟ สายอากาศ การ

วางแผนความถ่ีและช่องสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย

ส่วนบุคคลแบบดิจิทัล วีโอไอพี 

262485 การส่ือสารไร้สาย          3(3-0-6) 

 Wireless Communications 

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารไร้สาย 

การเข้ารหัส เทคนิคการมอดูเลต การส่งสัญญาณในการ

สื่อสารไร้สาย การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่ ระบบ

เซลลูลาร์ การสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล โครงข่ายการ

สื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย การเช่ือมต่อ

ระหว่างระบบไร้สาย 

262486 การออกแบบระบบฝังตัว        3(3-0-6) 

 Embedded System Design 

หลักการออกแบบระบบฝั งตั ว  แนวคิด

ซอฟต์แวร์ฝังตัว ยูเอ็มแอล การเขยีนโปรแกรมระบบฝังตัว 

หลักการประยุกต์ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงส าหรับ

ระบบฝังตัว เทคนิคการออกแบบร่วมระหว่างฮาร์ดแวร์กับ

ซอฟต์แวร์และการทวนสอบ การทดสอบระบบ 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1       1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Project I 

การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงาน

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ

ท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความคืบหน้าของ

โครงงาน  
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262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร 

  ไฟฟ้า                           1(1-0-2) 

Laws and Ethics for Electrical  

  Engineers 

กฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากการท าผิดกฎหมายและ

จรรยาบรรณ 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2      2(0-6-3) 

Electrical Engineering Project II 

การวิจัยและการพัฒนาโครงงานด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการ

น าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน  

262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

                                          3(3-0-6) 

 Selected Topics in Electrical  

  Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปั จ จุ บั น ห รือกรณี ศึ กษา  ใ นส าขาที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม  

262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Communication  

  Engineering 

การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม

สื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม          3(3-0-6) 

Engineering Statics  

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและ

วัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงขอ้หมุน การวิเคราะห์แรงแผ่

กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเส มือนและ

เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือย 

263211 ก าลังวัสดุ 1                          3(3-0-6) 

Strength of Materials I  

แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การบิด แผนภาพ

แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเคน้ในคาน การแอ่น

ของคาน  

263212 ก าลังวัสดุ 2                         3(3-0-6) 

Strength of Materials II  

คานค้ ายัน ความเค้นรวม ความเครียดรวม 

วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจากวัสดุ

ต่างชนิด เสายาวและเสาสั้น น้ าหนักบรรทุกวิกฤติ สูตร

ของออยเลอร์  การวิบัติของเสา การต่อโครงสร้างด้วยการ

เช่ือมหรือหมุดย้ าและสลักเกลียว ความเค้นในผนังบาง 

ศูนย์กลางแรงเฉือน และการไหลของแรงเฉือน 

263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1        3(3-0-6) 

Structural Analysis I  

พื้นฐานการวิ เคราะห์ โครงสร้าง ระบบ

โครงสร้าง แรงกระท าบนโครงสร้างและแรงปฏิกิริยา การ

จ าแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์ 

เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การโก่งของ

โครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และ

พลังงานความเครียด 

263261 การส ารวจ                          3(2-3-6) 

Surveying  

หลักการส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ การ

ท าระดับ การวัดมุมและระยะทาง ความถูกต้องและ

คลาดเคลื่อนในงานส ารวจ การค านวณข้อมูลและปรับแก้

ความคลาดเคลื่อน งานโครงขา่ยสามเหลี่ยม การหมุนอาซิ

มุท การส ารวจภูมิประเทศ เส้นชัน้ความสูง การท าแผนที่ 

263271 กลศาสตร์ของไหล                 4(3-3-8) 

Fluid Mechanics  

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง

ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์

มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบไม่ยุบในท่อ 
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ทางน้ าเปิด การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด ปฏิบัติการ

ทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล

สถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้ าเปิด การวัดการไหลใน

ทอ่และทางน้ าเปดิ 

263302 คณติศาสตร์ประยุกต์              3(3-0-6) 

 ทางวิศวกรรมโยธา                  

Applied Mathematics in Civil Engineering 

พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิต

และสมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้นและการปรับ

เส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์

ทางวิศวกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ผล

เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ ์เวกเตอร์แคลคูลัส 

263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2       3(3-0-6) 

Structural Analysis II  

หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์

มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการสามโมเมนต์ วิธี

พลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้น

อิทธิพลส าหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์

แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การ

วิ เคราะห์ แบบ เมต ริก ซ์ เบื้ อ งต้ น  การ ใ ช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอรว์ิเคราะห์โครงสร้าง 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธา                  2(1-3-4) 

 และการทดสอบ                      

Civil Engineering Materials and Testing 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุทาง

วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็กและ

เหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และช้ินส่วนโครงสร้าง

ส าเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและ

การรายงานคุณสมบัติของวัสดุ 

263316 คอนกรีตเทคโนโลยี               4(3-3-8) 

Concrete Technology  

ประวัติปูนซีเมนต์ ประเภทและคุณสมบัติของ

ปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่ม คอนกรีตสด คอนกรีตที่

แข็งตัวแล้ว คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต การออกแบบ

ส่วนผสมคอนกรีต ความรู้เบื้องต้นเร่ืองความทนทานของ

คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตก าลังสูง คอนกรีต

ชนิดพิเศษ การทดสอบตามมาตรฐานสากล ความคงทน

ของโครงสร้างคอนกรีตเบื้องต้น 

263317 การออกแบบคอนกรีต             4(3-3-8) 

เสริมเหล็ก                             

Reinforced Concrete Design  

พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน 

แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การ

ออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี

ความเคน้ใช้งานและวิธีก าลัง การปฏิบัติออกแบบคอนกรีต

เสริมเหล็กและการให้รายละเอียด 

263331 ปฐพีกลศาสตร์                     4(3-3-8) 

Soil Mechanics   

การก าเนิดดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม 

การส ารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน ความเค้นใน

มวลดิน คุณสมบัติความเค้น-ความเครียดและก าลังเฉือน

ของดินเช่ือมแน่นและดินไม่เช่ือมแน่น การทรุดตัว ทฤษฎี

การอัดตัวคายน้ า ทฤษฎีก าลังแบกทาน เสถียรภาพทาง

ความชัน ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน 

การเจาะส ารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบ

คุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบแอตเตอเบิร์กลิมิต 

ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน 

การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน   แคลิฟอร์เนีย

แบร่ิงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ าของ

ดิน การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบ

เวน การทดสอบก าลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบ

ไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน 

263333 วิศวกรรมฐานราก                 4(3-3-8) 

Foundation Engineering  

การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก 

การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากแพ การออกแบบ

ฐานรากเสาเข็มและฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุด

ตัว ปัญหาเก่ียวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและก าแพง

กันดินแบบเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การฝึกหัด

ออกแบบ  

  



1008 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

263334 ธรณวีิศวกรรม                      2(1-2-3) 

Engineering Geology  

คุณสมบัติ ทางกายภาพของแ ร่และหิน 

ระยะเวลาทางธรณีวิทยา การล าดับอายุของ ช้ันหิน

ขบวนการกัดกร่อน แผนที่ทางธรณีวิทยา การแปลแผนที่

ทางธรณีวิทยา การส ารวจสภาพธรณีวิทยาของแหล่งวัสดุ

ก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อนและอ่างเก็บ

น้ า สภาพธรณีวิทยาส าหรับเส้นทางคมนาคม 

263341 วิศวกรรมขนส่ง          3(3-0-6) 

Transportation Engineering  

องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของ

ระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและการด าเนินการ

ส าหรับการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ าและระบบ

ขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบื้องต้นส าหรับการวาง

แผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค  

263351 วิศวกรรมการจัดการ             3(3-0-6) 

Engineering Management  

หลักการบ ริหา ร งาน  วิ ธี การป รั บป รุ ง

ประสิทธิภาพการท างาน มนุษยสัมพันธ์และการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น การจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายด้าน

การค้า เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม หลักการเงิน 

หลักการตลาด การบริหารโครงการ 

263362 ค่ายฝึกงานส ารวจ               1 หน่วยกิต 

Survey Camp     (ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง) 

การปฏิบัติงานส ารวจภูมิประเทศภายในพืน้ที่

ค่ายส ารวจ การส ารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ 

การท าวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนที่  

รายงานและการน าเสนอ 

263363 การส ารวจแนวทาง               3(2-2-5) 

Route Surveying  

การส ารวจวางแนวทาง การท าระดับหมุด

หลักฐาน การออกแบบระดับแนวทางการค านวณปริมาณ

งานดิน การส ารวจแนวเส้นทางโค้งในแนวราบและแนวตั้ง 

ความปลอดภัยของเส้นทางและการออกแบบการส ารวจ

เพื่อท าการก่อสร้างทาง 

 

263373 หลักอุทกวิทยา          3(3-0-6) 

Principle of Hydrology  

วัฏจักรของน้ า  อุทกวิทยาเบื้องต้น การ

วิเคราะห์ความถ่ีของน้ าหลาก น้ าฝน การระเหยและการ

คายน้ า การสูญหายของน้ าผิวดินและการซึม น้ าท่า การ

วัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อน

ตัวของน้ าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าทา่ น้ า

ใต้ดินเบือ้งต้นการตกตะกอนในทางน้ า 

263374 วิศวกรรมการประปา               3(3-0-6) 

 และสุขาภิบาล                        

Water Supply and Sanitary  

Engineering  

แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตประปา มาตรฐาน

คุณภาพน้ าดื่ม ความต้องการเชิงคุณภาพ ระบบจ่าย

น้ าประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตะแกรง การ

ตกตะกอน การกรอง การก าจัดความกระด้าง การก าจัด

เหล็ก การควบคุมรสและกลิ่น ระบบระบายน้ าฝนและ

รวบรวมน้ าเสียเบื้องต้น 

263391 การฝึกงาน                 (ไม่นับหน่วยกิต)  

Professional Training         6 หน่วยกิต 

                                     (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

263418 การออกแบบโครงสร้างไม้        4(3-3-8) 

 และเหล็ก                              

Design of Timber and Steel Structure 

การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้

และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน เสา-คาน 

คานประกอบ รอยต่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีตัวคูณ

ความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก การปฏิบัติออกแบบ

โครงสร้างเหล็กและไมแ้ละการให้รายละเอียด 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  3(2-2-5) 

Prestressed Concrete Design  

 หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง 

คุณสมบัติของวัสดุ ความเคน้ที่ยอมให้ การวิเคราะห์ความ
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เคน้  การออกแบบองคอ์าคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัว

ของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน ก าลังประลัยของคาน 

การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

ชนิดดึงเหล็กภายหลัง 

263420 การออกแบบอาคาร              3(2-2-5) 

Building Design  

ประเภทของอาคารและประโยชน์ใช้สอย 

ระบบโครงสร้างของอาคาร ปัจจัยและข้อก าหนดการ

ออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐาน

สถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบวิศวกรรมในอาคาร การ

จ าลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการค านวณ

และแบบ  

263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) 

Mechanical Behavior of Materials 

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ

วัสดุ วัสดุในงานวิศวกรรม ความสัมพันธ์และพฤติกรรม

ของความเค้นและความเครียด พฤติกรรมช่วงอิลาสติก

และพลาสติกของวัสดุ การคราก การแตกร้าว การล้าและ

การคบืของวัสดุ 

263422 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน              3(2-2-5) 

งานวิศวกรรมโยธา                           

Finite Element Method in Civil  

  Engineering           

หลักการทั่วไปของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การ

วิเคราะห์ปัญหามิติเดียว การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครียดระนาบ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน คาน และ

โครงข้อแข็ง การใช้ไอโซพาราเมตริกซ์เอลิเมนต์ส าหรับ

ปัญหาสองมิติ  วิธีการถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง การ

อินทิเกรตและฟังก์ช่ันการประมาณภายในเอลิเมนต์

เมตริกซ์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์โครงสร้าง 

263423 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Structural Dynamics  

พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความ

เสรีเดียวและความเสรีหลายขัน้ การสั่นแบบฮาร์โมนิค การ

สั่นแบบอิสระและแบบบังคับ เคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือน 

สเปคตรัมการตอบสนองของโครงสร้าง การวิเคราะห์

ระบบด้วยวิธีเชิงตัวเลข วิศวกรรมแผน่ดินไหวเบ้ืองต้น 

263424 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 3(3-0-6) 

Precast Concrete Structures  

บทบาทและความส าคัญของโครงสร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างส าเร็จรูป 

การวิเคราะห์โครงสร้างส าเร็จรูป พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป 

คานคอนกรีตส าเร็จรูป เสาและผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟร

มของพื้นทางราบจุดต่อและการต่อเช่ือม การเช่ือมต่อ

ระหว่างคานและเสาการโยงยึดในโครงสร้าง คอนกรีตหล่อ

ส าเร็จรูป 

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต  3(3-0-6) 

Durability of Concrete Structures  

การแนะน าเก่ียวกับปัญหาความคงทนของ

คอนกรีต การเยิม้น้ า การหดตัวแบบพลาสติกและการทรุด

ตัวแบบพลาสติก การหดตัวแบบออโต้จีนัส คุณสมบัติ

เก่ียวกับความร้อนและการแตกร้าวเนื่องจากความร้อน 

การหดตัวแบบแห้ง การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนช่ัน การ

เกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของมวลรวม การสัมผัสกับสภาวะ

แวดล้อมที่เป็นกรดและสารซัลเฟต การเกิดสนิมเหล็ก

เนื่องจากคลอไรด์ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบความ

คงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซ

โซลาน คุณสมบัติของวัสดุปอซโซลานต่อความคงทนของ

คอนกรีต การเพิ่มความทนทานของคอนกรีตในสภาวะ

แวดล้อมทะเล วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ปัญหาความคงทนใน

โครงสร้างคอนกรีตจริง 

263435 การปรับปรุงดินเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

Introduction to Soil Improvement  

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าห รับ

น ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุง

คุณภาพพืน้ดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทาง

กายภาพและทางเคมี  พื้นฐานการปรับปรุงดินด้วยวิธี

เชิงกลและวิธทีางชลศาสตร์ การเสริมก าลังดินโดยสังเขป 
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263436 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Theoretical Soil Mechanic 

หลักการของความเค้นและความเครียด 

ความเค้นและความเครียดหลัก ตัวแปรความเค้นไม่

แปรเปลี่ยน ระนาบความเค้น ระนาบความเครียด 

พฤติกรรมดิน สภาพอิลาสติกในปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎี

พลาสติกซิตี แบบจ าลองดินเบื้องต้น ทฤษฎีสถานะวิกฤติ

เบื้องต้น 

263442 วิศวกรรมการทาง                 3(3-0-6) 

Highway Engineering  

 ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการ

ของทางหลวง หลักการการวางแผนทางหลวง การจราจร 

การส ารวจเส้นทาง การส ารวจดินและการทดสอบ การ

ออกแบบทางด้านเรขาคณิต หลักการเบื้องต้นในการ

ออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบาย

น้ า การก่อสร้างและบ ารุงรักษา 

263443 วัสดุการทาง                        3(2-2-5) 

Highway Materials  

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง 

มาตรฐานการการออกแบบส่วนผสมวัสดุผิวทาง  การ

ปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง 

263444 วิศวกรรมจราจร                   3(3-0-6) 

Traffic Engineering  

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง ก า ร จ ร า จ ร 

ลักษณะเฉพาะของการจราจร ความเ ร็ว  ป ริมาณ

การจราจร ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทาง ที่จอด 

ทฤษฎีเบื้องต้นของกระแสจราจร องค์ประกอบพื้นฐาน

ส าหรับการออกแบบถนน การออกแบบทางแยกและระบบ

ควบคุมทางแยก 

263445 การออกแบบผิวทาง              3(2-2-5) 

Pavement Design  

หลักการของโครงส ร้างทางหลวงและ

สนามบิน ชนิดของผิวทางและน้ าหนักล้อรถ ความเค้นที่

เกิดขึ้นกับผวิทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติ

ของวัสดุช้ันดินเดิมและช้ันพื้นทาง   แอสฟัลติกคอนกรีต 

วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทาง

หลวง วิธีการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง          3(3-0-6) 

Construction Management  

หลักการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง 

กระบวนการก่อสร้าง เคร่ืองจักรกลในงานก่อสร้าง 

รูปแบบสัญญาและโครงสร้างองค์กร การวางผัง การ

วางแผนการด าเนินงาน การจัดการด้านวัตถุดิบและ

ทรัพยากร การตรวจสอบความก้าวหน้าขอ งการ

ด าเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและตรวจสอบการ

ด าเนินงาน เพิร์ท ซีพีเอ็ม การบริหารด้านการเงินที่ใช้ใน

งานก่อสร้าง  ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ        2(1-2-3) 

 ส าหรับวิศวกรโยธา                  

Laws and Ethics for Civil Engineers

 กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่

เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง การตรวจสอบอาคารเบื้องต้น 

จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา กรณีศึกษา ผลกระทบ

อันเนื่องจากการเพิกเฉยกฎหมายและจรรยาบรรณ 

263454 วิธีการก่อสร้างและ                 3(2-2-5) 

 การประมาณราคา  

Construction Methods and Cost  

  Estimation  

วิธีการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารขนาด

ใหญ่ ถนน และสะพาน หลักการประมาณราคาก่อสร้าง 

รายการประกอบแบบ องค์ประกอบของราคาก่อสร้าง 

ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม วิธีการประมาณราคา

แบบขัน้ต้น และแบบละเอียด ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในงาน

ก่อสร้างราคาต่อหน่วยของทรัพยากร 

 

 

 

 

 

  



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1011 

 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 

  ส าหรับวิศวกรรมโยธา           

Geographic Information System for 

Civil Engineering  

ทฤษฎีและปฏิบัติการน าเข้าข้อมูลไปสู่ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานทางวิศวกรรมโยธา 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่าย           3(2-2-5) 

ทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying  

พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและ

ภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ เรขาคณิตของ

ภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเช่ือมต่อภาพ 

การปรับแก้ความเอียงภาพ แผนที่ภาพออโธ การเขยีนแผน

ที่มุมมองสามมิติ 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์              3(3-0-6) 

Hydraulic Engineering  

การประยุกต์หลักการของของไหล เพื่ อ

ออกแบบและปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม

ชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทก เคร่ือง

สูบน้ าและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด อ่างเก็บน้ า 

เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ าล้น อาคารประกอบต่างๆของ

เขื่อนและระบบชลประทาน  แบบจ าลองชลศาสตร์และ

การจัดการน้ าท่วม 

263476   วิศวกรรมทรัพยากรน้ า          3(3-0-6) 

Water Resources Engineering  

การว า งแผนและการวิ เ ค ร า ะห์ ร ะ บบ

ทรัพยากรแหล่งน้ า การจัดการลุ่มน้ า ความต้องการใช้น้ า 

สมดุลย์ของน้ า การตกตะกอน การกัดเซาะในทางน้ าและ

การป้องกัน การออกแบบอาคารเก็บกักน้ าและอาคาร

ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ผิวดิน การจัดการน้ า

แบบบูรณาการ 

 

 

 

 

263477 วิศวกรรมและการออกแบบ      3(2-2-5) 

 ระบบประปาภายในอาคาร           

Water Supply Engineering and Design 

in Building  

การออกแบบระบบท่อประปา การออกแบบ

ระบบผลิตน้ าประปา การวางแผนระบบท่อภายในอาคาร 

การออกแบบระบบประปาและอุปกรณ์ การเพิ่มความดัน

ของน้ าในระบบท่อ การออกแบบระบบท่อระบายน้ า  

อุปกรณ์และวัสดุของระบบท่อ การตรวจสอบ ทดสอบและ

การบ ารุงรักษาระบบทอ่ภายในอาคาร 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า         3(3-0-6) 

Drainage Engineering  

การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้ า  

ทฤษฎีการระบายน้ าบนผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบ

ระบบ โครงข่ายระบบระบายน้ า ปัญหาและการแก้ไข

ปรับปรุงระบบระบายน้ า 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา    2(0-6-3) 

Civil Engineering Project  

การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเก่ียวกับ

งานวิจัย  ปัญหาในการปฏิบัติ งาน ห รือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอโครงงาน 

การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม

โยธา การสืบค้นขอ้มูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธา การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมโยธา 

264101  เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม  2(1-3-4) 

  และการใช้งาน          

 Engineering Tools and Operations 

   ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้

เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเก่ียวกับงาน

เคร่ืองมือขนาดเล็กที่ท างานด้วยมือ งานเคร่ืองจักรกล งาน

เช่ือม และงานโลหะแผ่น 
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264201 วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่ส าคัญ

ทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทาง

กลและความเสียหายของวัสดุ 

264202  สถิติวิศวกรรม          3(3-0-6) 

 Engineering Statistics 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่า

คาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและ

การอนุมานทางสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการ

ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎี

การทดสอบความมีนัยส าคัญส าหรับพารามิเตอร์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การ

วิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและการ

ทดสอบความอิสระ การวิ เคราะห์อนุกรมเวลา การ

แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการ

ประยุกต์ 

264221  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม          3(3-0-6) 

 Engineering Economics 

 หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการ

วิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ

วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่า

เสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

การประเมินภาษีเงินได้ 

264301 กรรมวิธีการผลิต 1          3(2-3-6) 

 Manufacturing Process I 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การ

หล่อ การขึ้นรูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก การขัดผิว

โลหะด้วยเคร่ืองจักรแบบต่าง ๆ การตัดโลหะ และการ

เช่ือม การผลิตเกลียวและเฟือง เทคโนโลยีการเช่ือม  การ

ขึ้นรูปโลหะช้ันสูง และเคร่ืองจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์

ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ 

เคร่ืองกลส าหรับการผลิต เทคนิคการหล่อโลหะ กรรมวิธี

ทางความร้อน และพื้นฐานของต้นทุนการผลิต 

264302 กรรมวิธีการผลิต 2          3(2-3-6) 

 Manufacturing Process II 

รายละเอียดของกรรมวิธีในการตัดเเต่งขึ้นรูป และการขัด

ผิวโลหะด้วยเคร่ืองจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิต

เกลียวและเฟืองประเภทต่าง ๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูป

โลหะช้ันสูง เคร่ืองมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีของการเช่ือม

โลหะและพลาสติกเเบบต่าง ๆ โลหะวิทยาของการเช่ือม 

การแตกของรอยเช่ือม การทดสอบรอยเช่ือม 

264311  การวิจัยด าเนินงาน          3(3-0-6) 

 Operations Research 

 วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎี

ของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลอง

เหตุการณ์ ในกระบวนการการตัดสินใจ  

264312  การควบคุมคุณภาพ          3(3-0-6) 

 Quality Control 

 บทน าการจัดการคุณภาพ การจัดการการ

ควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความเช่ือถือ

ได้เชิงวิศวกรรมส าหรับการผลิต บทน าเก่ียวกับระบบการ

จัดการคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ 

264313  การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม

   3(3-0-6) 

 Industrial Work Study 

 ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การ

น าไปใช้ ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา รวมถึง 

แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เคร่ืองจักร 

การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หลักเศรษฐศาสตร์

การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว

ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่ม

งาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆใน

การศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา 
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264314 วิศวกรรมความปลอดภัย        3(3-0-6) 

 Safety Engineering 

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน 

สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถ่ี

และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสีย

หรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห์และการ

ควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการ

ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้าน

มนุษย์และจติวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

264322 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง          3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering 

 หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ

บ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเช่ือถือ การ

วิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการ

บ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเคร่ืองจักร ระบบ

การควบคุมและส่งงานการบ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร 

และทรัพยากรในการบ า รุง รักษา ระบบการจัดการ

บ ารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุ

เคร่ืองจักร การจัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ

ซ่อมบ ารุง 

264341 วิศวกรรมเคร่ืองมือ          3(2-3-6) 

 Tool Engineering 

 ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภท

ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด  การวัด ละเอียด 

ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและ

ออกแบบเเม่พิมพ์ 

264342  การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม  

3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis 

 หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐาน

ของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

วางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนเงินทุนการ

จัดสรรเงินทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ

ทางด้านอุตสาหกรรม   

264343  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

  3(3-0-6) 

 Logistics and Supply Chain  

  Management 

 หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ 

บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ความส าคัญของการบริการ

ลูกคา้ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ

จัดซื้อในงานโล จิสติกส์และในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน 

แนวโน้มโลจสิติกส์และห่วงโซอุ่ปทานของโลก 

264344  การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

3(3-0-6) 

 Inventory and Warehouse Management 

 แนวทางการจัดการคลังสินค้าและศูนย์

กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ

คลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวางผังศูนย์

กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของ

วัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบ

คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจาย

สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบช้ันวาง 

การจัดการระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า การ

บริหารความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในคลังสินค้า การ

ขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้ากรณีศึกษา  

264345   การผลิตแบบอัตโนมัติ          3(2-3-6) 

 Manufacturing Automation 

 หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการ

ผลิต; หลักการพื้นฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้ใน

ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิค

ในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัวควบคุม

ลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุม

เคร่ืองมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการควบคุมด้วยมือและ
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อัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบ

การประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟ

เอ็มเอส) และอื่น ๆ 

264346   หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวิทัศน์ 

3(3-0-6) 

 Industrial Robotics and Machine  

  Vision 

 ความรู้เบื้องต้นเ ก่ียวกับเทคโนโลยีด้ าน

หุ่นยนต์ และการน าไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์ การ

วิเคราะห์การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซนเซอร์ท่ีใช้กับ

หุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง หุ่ น ย น ต์  ค า สั่ ง ที่ ใ ช้ กั บ หุ่ น ย น ต์  

ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบกับกลุ่มของเคร่ืองจักร 

หุ่นยนต์และการควบคุม การน าไปประยุกต์ใช้งานกับ

อุตสาหกรรมการผลิต การขนย้ายช้ินงาน การขนย้ายวัสดุ 

การจับช้ินงานขึ้นและลงจากเคร่ืองจักร การท างานของ

กระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเช่ือม 

การหล่อ การเลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและ

เทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเคร่ืองกลวิทัศน์ 

การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งานเคร่ืองกลวิทัศน์

ในอุตสาหกรรมการผลิต 

264391   การฝึกงาน         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

264411   การวางแผนและควบคุมการผลิต 

 3(3-0-6) 

 Production Planning and Control 

 การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของ

การพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การวางแผนการ

ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไร 

เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต และการควบคุม

การผลิต 

 

264423   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design 

 หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้ง

โรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบเบื้องต้นใน

การวางผั ง โ รง งาน การวิ เคราะห์ผลิต ภัณฑ์  และ

กระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การ

วางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน

การผลิต การก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผัง

โรงงานแบบต่างๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุน

การผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

วางผังโรงงาน 

264431   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   3(2-3-6) 

 Industrial Engineering Laboratory 

 การป ฏิบั ติ ก า รระบบการผลิต  โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต อัน

ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่

เ ก่ียวข้องกับวิศวกรรมเค ร่ืองกล เค ร่ืองมือวัดทาง

อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 

264441   จิตวิทยาอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 

 Industrial Psychology 

 จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ 

หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม  การ

ท างานร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน 

ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ

บุคคลในองคก์ร การท างานร่วมกันเป็นทมีและเป็นองค์กร 

ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจใน

การท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การ

ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและ

ก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ

มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  การปลูกฝังจิตส านึกในเร่ือง

ความปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมืออันดีระหว่าง

ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน   
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264442   การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการ 

  จัดการ           3(3-0-6) 

 Industrial Organization and Management 

 โครงสร้างและการจัดองค์การส าหรับงาน

วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติส าหรับการจัดการงาน

วิศวกรรมปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน การ

จัดการ อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรในองค์กร 

264443  การขนส่งและกระจายสินค้า n 3(3-0-6) 

 Transportation and Distribution 

 วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก 

การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์ความ

ต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธพิลต่อ

ระบบการขนส่ง ความหนาแน่นการจราจรและขนส่ง  การ

ตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการ

จ าลองสถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการ

ขนส่ง เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ 

กรณีศึกษา 

264444   การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ  3(3-0-6) 

 Material Handling Systems Design 

 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิ

สติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่มของ

อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่าย

วัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการขนถ่ายวัสดุ 

ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งาน

หุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย ระบบการจัดเก็บและน าออก

อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้าย

วัสดุในปัจจุบัน 

264445   ระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ  3(3-0-6) 

 Computer System and Interfacing 

 ฮ า ร์ด แว ร์ ไ ม โครคอมพิ ว เ ตอ ร์  หน่ ว ย

ประมวลผลกลาง บัส หน่วยความจ า หน่วยด้านเข้าและ

ด้านออก เทคนิคการเช่ือมต่อและโปรแกรมควบคุมส าหรับ

การเช่ือมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การออกแบบซอร์ฟแวร์ 

เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

ล า ดั บ ช้ั น แล ะการควบคุ ม กร ะบ วนก า ร ไ ปป์ ไ ล น์

หน่วยความจ า ด้านเขา้ด้านออก ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วย

ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น

ไมโครคอมพิวเตอรใ์นระบบวัดและควบคุม 

264446   ระบบควบคุมและแบบจ าลอง  3(3-0-6) 

 Modeling and Control Systems 

 คว าม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า รค วบคุ ม ร ะ บบ 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อก

ฟังกช่ั์นการถ่ายโอน การตอบสนองของระบบ ลักษณะของ

ระบบการควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ

ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี การออกแบบ

ระบบควบคุมป้อนกลับบนพืน้ฐานของตัวควบคุมพีไอ การ

วิเคราะห์ระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลอง

ระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

264451   กฎหมายอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 

 Industrial Laws 

 ข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้านงาน

อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม ความปลอดภัย 

กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมพระราชบัญญัติวิศวกร 

264452   การจัดการคุณภาพ          3(3-0-6) 

 Quality Management 

 แนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ ความ

เป็นมาของการบริหารงานคุณภาพ ระบบบริหารงาน

คุณภาพด้านต่าง ๆ มาตรฐานไอเอสโอ 9000 มาตรฐาน

ไอเอสโอ 14000 ทคีวิเอ การจัดการคุณภาพโดยรวม (ทคีวิ

เอ็ม) ซิกส์ซิกม่า การสร้างระบบการบริหารงานด้าน

คุณภาพในงานอุตสาหกรรม และบริการ เคร่ืองมือการ

แก้ปัญหาคุณภาพ 

264454   การจัดการโครงการ          3(3-0-6) 

 Project Management 

 ภาพรวมและค าจ ากัดความของโครงการและ

การจัดการโครงการ การเร่ิมต้นโครงการ การศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ ผู้จัดการโครงการและองค์กร การ

วางแผน การก าหนดการ ซีพีเอ็มและเพิร์ท การเฝา้สังเกต 

การควบคุม การตรวจสอบและการสิน้สุดโครงการ  
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264455   การศึกษาความเป็นไปได้        3(3-0-6) 

 Feasibility Study 

 การวิ เคราะห์และศึกษาผลปัจจัยต่าง ๆ 

เก่ียวข้องกับความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 

ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ ศึกษาระบบตลาด

วิศวกรรม ด้านการจัดการ ด้านการเงินและอื่นๆ ที่

เก่ียวขอ้งกับโครงการ การศึกษากรณีศึกษา 

264457   วิศวกรรมคุณค่า          3(3-0-6) 

 Value Engineering 

 บทน าวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า  การ

ประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณคา่ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อ

วัตถุดิบและการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ท าให้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงไป 

264458   การยศาสตร์          3(3-0-6) 

 Ergonomics 

 บทน าการยศาสตร์ สรีระมนุษย์ในลักษณะ

ของระบบการท างาน อันมีโครงสร้างกระดูกข้อต่อ กระดูก

กล้ามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่

เห็น ความสั่นสะเทือน การออกแบบ อุปกรณ์ อันมีที่นั่ง 

ภาพแสดง และการควบคุมปัจจัยมนุษย์ในด้านการ

ตรวจสอบอายุ การท างานเป็นกะ การจูงใจ และความ

เหนื่อยล้า          

264459   การประหยัดพลังงาน          3(2-3-6) 

 Energy Conservation 

 สถานการณ์พลังงานการประหยัดพลังงานใน

ครัวเรือน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมในด้าน

พลังงานไฟฟ้า  และพลังงานความร้อน สิ่งแวดล้อมภาวะ

โลกร้อนและการประเมินวัฎจักร์ชีวิต 

264461   การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

                                          3(3-0-6) 

 Design and Analysis of Experiments 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน

ระบบอุตสาหกรรมการวิ เคราะห์ทางส ถิติและการ

ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน้นการ

ประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ขั้นสูง วิธีการออกแบบ

แผนการทดลองและการใช้ซอฟแวร์ในการช่วยวิเคราะห์

ขอ้มูลของการออกแบบการทดลอง 

264462   การวางแผนทรัพยากรองค์กร  3(2-3-6) 

 Enterprise Resource Planning 

 แนวคิดและหลักการของระบบการวาง

แผนการใช้ทรัพยากรวิสาหกิจและบทบาทของ ERP ใน

องค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจของ

องค์กรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และซอฟแวร์ที่ใช้ใน 

ERP เช่น SAP 

264464   วิศวกรรมโลหะการ          3(2-3-6) 

 Metallurgy Engineering 

 โครงสร้าง และพฤติกรรมของโลหะ เฟส

ไดอะแกรม คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและการทดสอบ 

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การอบชุบประเภทต่างๆด้วย

ความร้อน การอบชุบเหล็กหล่อด้วยความร้อน โลหะเจือ

และโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อเมตัลโลกราฟิก การ

วิเคราะห์โครงสร้างและจุลภาคของโลหะ 

264465  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  

ผลิต และงานวิศวกรรม          3(2-3-6) 

 Computer Aided Design, Manufacturing  

  and Engineering 

 หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วย

คอมพิวเตอร์การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างช้ินงาน

แบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการ

ควบคุม เ ชิ ง เลข  โครงส ร้า ง เค ร่ืองจั กร  การ เขี ยน

โปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอิน

เทอโปเลทในระบบผลิต  วงจรควบคุมเค ร่ืองจั กร 

เคร่ืองจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

คุณสมบัติทางกลของช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ 

264466 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ

                                          3(3-0-6) 

 Selected topic in Industrial Engineering 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ การสืบคน้ขอ้มูล การวิเคราะห์ด้วยหลัก 
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วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การน าเสนอความรู้และ

การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม อุตสาหการ 

264471   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ   3(3-0-6) 

 Multimodal Transport 

 ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

ได้แก่ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการขนส่ง

ทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งใน

แต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการเช่ือมโยงระบบ

การขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ

ขนส่ ง  การขนส่ งต่ อ เนื่ อง  โครงส ร้า งพื้ น ฐานและ

ส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการการขนส่งหลายรูป

แบบอย่างมีประสิทธภิาพ และ กรณีศึกษา 

264472   การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์  

 3(3-0-6) 

 Material Handling and Packaging 

 ฟังกชั์นของการล าเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ

ห่อ ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธภิาพในการจัดการ 

โลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ส าหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการ

ล าเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิง

คุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 

264473   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

 3(3-0-6) 

 Legal Aspects for Logistics 

 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับการ

จัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าและ

บริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การช าระราคา

ในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้า

สินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้า

และเทอร์มินัล 

264474   ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Game Theory and Business Strategy 

 กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการ

แขง่ขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจท่ีมีผู้เล่นพร้อมกัน เกมทาง

ธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและ

ข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในล าดับที่

แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวาง

กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึด

อ านาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ

เวลาและจ านวนคร้ัง 

264475   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

    3(3-0-6) 

 Information Technology for Logistics 

 วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่  ใ ช้

สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การค านวณ

และการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การ

ป้อง กันและความปลอดภัย ในระบบคอมพิว เตอ ร์  

ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อ

องค์กรที่เก่ียวขอ้งกับโลจสิติกส์ 

264476   การจัดการการจัดหา          3(3-0-6) 

 Procurement Management 

 ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและ

การคา้ บทบาทของการจัดซือ้ในการบริหารโซ่อุปทาน การ

พัฒนากลยุทธ์ในการจัดซือ้อย่างมีประสิทธภิาพ การศึกษา

แนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การสร้าง

พันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศึกษา 

264477   โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

 International Logistics 

 ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่ มีต่อธุ ร กิจ

ระหว่างประเทศและ ฟังก์ชันที่เก่ียวข้องกลยุทธ์ในการ

จัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

ระบบการคา้อิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูล

สารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในการจัดการ

ระบบโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

264481   อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Electronic and Digital Circuit 

 วัสดุสารก่ึงตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิด

ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสอง 

ขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและ

การวิเคราะห์ในการน าไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้น
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ต่างๆ ระบบตัวเลขและการค านวณในคอมพิวเตอร์ รหัส

คอมพิวเตอร ์รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี 

พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์วงจรคอม บิเนช่ันตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ช่ิง 

รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสก้ี ฮาร์

ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสม

ตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยล าดับตรรกศาสตร์ วงจร

ซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยน

สภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดย

ล าดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อมูล 

วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล 

264482   การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร ์

 3(2-3-6) 

 Microprocessor Application 

 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ

เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้  การติดต่อระหว่าง

ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและการเช่ือมต่อของ

อินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์กับ

อุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล 

ข้อมูลเข้าออก จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และ

พอร์ตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุม

มอเตอร์แบบ สเต็ป 

264483   การออกแบบเคร่ืองจักรกล     3(3-0-6) 

 Mechanical Design 

 ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความ

เสียหายที่ใช้ในการออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลภายใต้

โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งก าลังและ

สกรูยึดช้ินงาน รอยเช่ือม การขับด้วยสายพานและโซ่ 

264484   ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น     3(2-3-6) 

 Flexible Manufacturing System 

 เร่ืองท่ัวไปเก่ียวกบัระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ 

การโปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต การกระจาย

ฐานข้อมูลของเคร่ืองมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การ

วางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น 

264485   ปัญญาประดิษฐ์          3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence 

 เ นื้ อ ห า แ ล ะ ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง

ปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบ

ประสาท ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่น

เกม ขั้นตอนวิธี เชิงพันธุกรรม การประมวลผลแบบ

สัญลักษณ์  และวิธีการค้นหาข้อส รุป แนวทางการ

ประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ  หุ่ น ยนต์อุ ตสาหกรรมและระบบ

ผู้เช่ียวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหาเหตุผล

ด้วยวิธีอรรถศาสตร์ และ การอนุมานภายใต้ความไม่

แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก 

264491   สัมมนา           1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

264492  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

            1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Project 

 การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเก่ียวกับ

งานวิจัย  ปัญหาในการปฏิบัติ งาน ห รือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร3(2-3-6) 

Community Development Voluntary for 

 Engineers 

จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่

น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บริการ

วิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการ

โครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุมวางแผนโครงการ

แบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มม่ิง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อ

กิจกรรมอาสา พืน้ฐานงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพืน้ฐาน พืน้ฐาน



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1019 

 

ทางด้านระบบทอ่ประปาและปั๊มน้ า การเขยีนรายงานและการ

น าเสนอโครงการ 

282111   วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

  Introduction to Environmental Science 

  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปัญหาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

มลพิษสิ่งแวดล้อม ทศิทาง นโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศและโลก 

282211   เคมวีิทยาส่ิงแวดล้อม             3(2-3-6) 

  Environmental Chemistry 

  สมบัติ และองคป์ระกอบของดิน น้ า และอากาศ 

ปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติ  และสภาพที่

ปนเปื้อน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น กระบวนการ

เคลื่อนย้ายมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

282212   นิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม             3(2-3-6) 

  Environmental  Ecology  

  หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา 

หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร นิเวศวิทยาประชากร 

นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาแหล่งน้ า นิเวศวิทยาจุลทรีย์ 

ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ 

282213   กฎหมาย และนโยบายส่ิงแวดล้อม3(3-0-6) 

  Environmental Law and Policy     

  ปั ญ ห า ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการพื้นฐานของกฎหมายและ

นโยบายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายด้าน

กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การน ากฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติและบังคับ

ใช้  หน้าที่และขอบเขตอ านาจของหน่วยงานของรัฐ หน้าที่

และอ านาจของหน่วยงานท้องถ่ิน บทบาทของประชาชนใน

การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ขอ้จ ากัดในการ

บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานระดับทอ้งถ่ินและระดับชาติ  

 

 

282214 พลังงานและส่ิงแวดล้อม             3(3-0-6) 

  Energy and Environment  

  สถานภาพในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่ง

พลังงานและการใช้พลังงาน แนวทางและนโยบายในการ

อนุรักษ์พลังงานภายในประเทศและต่างประเทศ การน า

พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ในการท าความ

ร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ า พลังงานจากลม 

พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาคเกษตร 

พลั งงานนิวเคลียร์  และการจัดการพลั งงาน ปัญหา

สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง

เสียง วิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจ  

282221   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

 ส่ิงแวดล้อม                               3(3-0-6) 

  Natural Resources and Environmental 

 Management 

  ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ปั จ จุ บั น  แ น วท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

ทรัพยากรทอ่งเที่ยวธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ทรัพยากร

แร่ธาตุและพลังงาน รวมไปถึง นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

282301   สถิติและระเบียบวิธีวิจัย              3(2-2-5) 

  Statistic and Research  Methodology  

  หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับสถิติส าหรับการวิจัย

ทางสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่าง  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ  หลักการวิจัย การสร้าง

หัวขอ้วิจัย  การสร้างค าถามวิจัย กรอบแนวคดิการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการเขยีนโครง

ร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ การเขยีนรายงานการวิจัย    
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282315   พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม              3(3-0-6) 

  Environmental Toxicology 

  ความสัมพันธ์ของปริมาณสารพิษต่อการ

ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต การดูดซึม การแพร่กระจาย การกัก

เก็บ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการก าจัดสารพิษออก

จากร่างกาย การทดสอบและการติดตามสารพิษ สารพิษ

ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

282321   มลพิษดินและการควบคุม            3(2-3-6) 

  Soil Pollution and Control 

  กระบวนการทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของ

มลพิษดิน แหล่งที่มาของสารพิษ สาระส าคัญต่างๆที่ท าให้

เกิดมลพิษในดิน และองค์ประกอบที่ส าคัญ กระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษต่างๆ การ

เคลื่อนย้ายของสารพิษ การประเมินผลทางสถิติ เทคนิคการ

ชักตัวอย่าง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษใน

ดิน 

282322  มลพิษน้ าและการควบคุม            3(2-3-6) 

   Water Pollution and Control  

 ความรู้พื้ นฐานของทรัพยากรน้ า  ปัญหา 

สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษน้ า คุณสมบัติของน้ า

เสีย หลักการเก็บและวิ เคราะห์ตัวอย่างน้ าและน้ าเสีย 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและควบคุมคุณภาพน้ าผิว

ดินและน้ าเสีย เทคโนโลยีการปอ้งกันและควบคุมมลพิษน้ า 

282323   มลพิษอากาศและการควบคุม      3(2-3-6) 

  Air Pollution and Control 

  ประเภท ลักษณะ และแหล่งก าเนิดของมลพิษ

อากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ผลกระทบของมลพิษอากาศที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

การปอ้งกัน และควบคุมมลพิษอากาศ การออกแบบเบื้องต้น

ระบบระบายอากาศ และระบบบ าบัดอากาศ การบ าบัดกลิ่น 

การควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

พืน้ฐานฟิสิกส์และเคมีบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูปทาง

เคมี การเคลื่อนย้าย และการตกออกจากช้ันบรรยากาศของ

มลพิษอากาศ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการควบคุม

มลพิษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมมลพิษอากาศ  

282324   การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล       3(2-3-6)  

  Solid Waste and Sewage Management 

  ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของขยะและ

สิ่งปฏิกูล แหล่งก าเนิด ประเภท องค์ประกอบและปริมาณ

ของขยะและสิ่งปฏิกูล การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม 

การขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด เทคโนโลยีการก าจัดขยะและสิ่ง

ปฏิกูล การน าขยะและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม่ 

282325   หลักการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

                                                                 3(3-0-6) 

  Fundamental of Environmental Impact 

 Assessment 

  ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน

ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เก่ียวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศ

ไทย ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศ

ไทย เทคนิคการประเมินและการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษา 

282331   การควบคุมมลพิษเสียงและความ

 ส่ันสะเทือน                               3(3-0-6)  

  Noise Pollution and Vibration Control 

  ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเสียงและความ

สั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดและชนิดของเสียงและความ

สั่นสะเทือน ลักษณะของเสียงรบกวน ผลกระทบของมลพิษ

เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ

ตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย

และมาตรฐานควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 

เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมมลพิษเสียงและความ

สั่นสะเทอืน 

282332   การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

                3(3-0-6) 

  Biodiversity Conservation 

  ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพต่อคุณภาพชีวิต



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1021 

 

และสิ่งแวดล้อม  ข้อก าหนด มาตรการ และแนวทางที่

เก่ียวขอ้งกับการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

282333   การจัดการลุ่มน้ า             3(3-0-6)  

  Watershed Management 

  ความหมายของลุ่มน้ า ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ า

และอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ า ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มน้ า 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ า การจัดการลุ่มน้ าในประเทศ

ไทย การวิจัยการจัดการลุ่มน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อ

ประโยชน์ใน ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ

อุปโภคบริโภค ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร

แหล่งน้ า  

282334   การจัดการมลพิษน้ า                   3(3-0-6) 

  Water Pollution Management  

  หลักในการป้องกันและควบคุมมลพิษน้ า การ

พัฒนาโครงการปอ้งกันมลพิษน้ าจากแหล่งก าเนิด การผลิตที่

สะอาดเพื่อลดน้ าเสียในสถานประกอบการ การใช้แบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการและควบคุมมลพิษน้ า 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า 

282335 ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัด 

 การส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5) 

  Geographical System for Environmental 

 Management  

  การประยุ กต์ ใ ช้ และการพั ฒนา ข้ อ มู ล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลการวางแผน

เชิงพืน้ที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

282336   การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

                                                 3(2-2-5) 

  Participation in  Environmental 

 Management  

  หลักการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทของเศรษฐสังคม 

การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วิธีการให้ข้อมูล กล

ยุทธ์ในการให้ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ความ

แตกต่างระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาพิจารณ์ 

การจัดการความขัดแย้ง การจัดกระบวนการสื่อสารประเด็น

สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม 

282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                 3(3-0-6) 

  Natural Disaster  

  แนวคิดของทรัพยากรและระบบสิ่งแวดล้อม 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและผลกระทบระดับจุลภาค

และมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

และภัยพิบัติ ประเภท การก่อตัวและการกระจายของภัยพิบัติ  

282338   การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก    3(3-0-6) 

  Global Climate Change 

  วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับโลก ภูมิภาค 

และท้องถ่ิน การแก้ปัญหาและศักยภาพของการปรับตัวของ

ระบบเหล่านั้นและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

282431   การจัดการคุณภาพอากาศ          3(3-0-6) 

  Air quality management  

  หลักการและเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพ

อากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในเมือง แหล่งก าเนิดและ

ฐานข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ระบบการป้องกันและ

ควบคุมมลพิษอากาศ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศ การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ

จัดการคุณภาพอากาศ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

กับการคุณภาพอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก  

282432   หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

                                                 3(3-0-6) 

  Selected Topic in Environmental Science 

  เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ

ใหม่หรือหั วข้ อปั จจุบั นที่ น่ าสนใจทางวิ ทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  หัวข้อเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค

การศึกษา  
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282433 การจัดการของเสียอันตราย         3(3-0-6) 

  Hazardous Waste Management 

  ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของของเสีย

อันตราย แหล่งก าเนิด ประเภทและการทดสอบลักษณะของ

เสียอันตราย วิธีการและการด าเนินการเก็บรวบรวม การ

ขนส่งและการควบคุมของเสียอันตราย การประเมินและการ

จัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย กฎหมายและ

ข้อตกลงที่เก่ียวกับการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย 

หลักการปอ้งกันและควบคุมของเสียอันตราย 

282434   การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

  Health Impact Assessment  

  ปฏิบัติการใช้เทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยง

ต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมิน

การได้ รับสารพิษ การบ่งช้ีสารพิษ การวิ เคราะห์การ

ตอบสนองของร่างกายและระบบนิเวศ ต่อระดับความเข้มข้น

ของสารพิษ การรับสารพิษสู่ร่างกายและการสรุปความเสี่ยง 

ผลกระทบต่อสุขภาพและต่อระบบนิเวศ แนวทางการจัดการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารต่อชุมชน 

282491   สัมมนา                                      1(0-2-1) 

  Seminar 

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบขอ้ซักถามในประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม  

282492   โครงงานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                            

                                                 1(0-3-2) 

  Environmental Science Project 

  การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 

หรือโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบูรณา

การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

282493   การฝึกงาน            6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝกึปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

 

 

282494   การศึกษาอิสระ            6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

282495   สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการณ์ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

283201 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-3-6) 

 Biology for Environmental Engineering 

 เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรีย

วิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ าและน้ าเสีย 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแกส่ารอินทรีย์ 

การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา แนวคิดพืน้ฐานทาง

พลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิตและ

ปัจจัยจ ากัด แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา พลวัตของ

สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบ าบัดน้ าเสีย 

283202 เคมสี าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3(2-3-6) 

 Chemistry for Environmental Engineering 

รายวิชาที่ ต้องเรียนมา

ก่อน 

:  หลักเคมี 

Prerequisite :  Principle of 

Chemistry 

 ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ าและน้ า

เสีย  วิธีการตรวจสอบและการประยุกต์ข้อ มูลทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บและรักษาตัวอย่าง การ

วิเคราะห์น้ า การหาของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน 

และฟอสฟอรัส การควบคุมและการประกันคุณภาพใน

ห้องปฏิบัติการ 

 

 

 



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1023 

 

 

283301 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง  

 ส่ิงแวดล้อม                            4(4-0-8) 

 Environmental Unit Operations and  

  Processes 

  พืน้ฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การ

วิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตามกันและ

แบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน การท าให้ลอย 

การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเท

มวล การปรับพีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน 

การฆ่าเ ช้ือโรค ไคเนติกส์ของระบบชีวเคมี การท า

แบบจ าลองของถังปฏิกิริยาทางชีววิทยา ระบบบ าบัดทาง

ชีววิทยาที่เติบโตแบบแขวนลอยและเติบโตแบบเกาะติด 

ปัจจัยควบคุมในการบ าบัดทางชีววิทยา อัตราส่วน F/M, 

SRT, SVI 

283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1(0-3-2) 

 Environmental Engineering Laboratory 

 การศึกษาทดลองและควบคุมดูแลระบบ การ

ตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่า

เช้ือโรคด้วยคลอรีน การบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพบาง

ประเภท การบ าบัดขยะ และการบ าบัดมลพิษอากาศใน

ห้องปฏิบัติการ  

283311 การควบคุมมลพิษอากาศ         3(2-2-5) 

 Air Pollution Control 

 ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด 

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา

มลพิษอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการของ

การควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บ

ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการคุณภาพอากาศ 

กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ 

283312 มลพิษในบรรยากาศ               3(3-0-6) 

 Atmospheric Pollution 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ 

มลพิษในบรรยากาศหลัก: มลพิษอากาศในเมือง มลพิษ 

 

อากาศในอาคาร ฝนกรด การลดลงของโอโซนในสตราโตส

เฟียร์ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

283313 ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

                                            3(3-0-6) 

 Climate and Climate Change 

 ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

จากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งก าเนิด

และแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้เบื้องต้นของ

ผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้อง

กับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ 

การปอ้งกันภัยพิบัติและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

283321 การสุขาภิบาลอาคาร              3(3-0-6) 

 Building Sanitation 

 พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ

ระเบยีบ ระบบทอ่ประปา ระบบทอ่น้ าร้อน ระบบทอ่ระบาย

น้ าโสโครก น้ าเสีย และอากาศ ระบบปอ้งกันอัคคภัีย ระบบ

ระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะ

ส าหรับอาคาร 

283322 ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 

                                            3(2-2-5) 

 Natural Treatment Engineering System 

 การใช้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการก าจัด

สารมลพิษ การน าธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ หลักการ 

ประเภท และการด าเนินการระบบวิศวกรรมการบ าบัด

แบบธรรมชาติ การบ าบัดโดยดิน การหมักปุ๋ย การบ าบัด

ด้วยพืชน้ า ระบบบอ่สาหร่าย ระบบบอ่ปรับเสถียร พืน้ที่ชุ่ม

น้ า ระบบบ่อปลา การบ าบัดด้วยพืช การเปลี่ยนของเสีย

เป็นพลังงานและอาหารหยาบส าหรับสัตว์ การบ าบัด

มลพิษอากาศด้วยพืชและจุลินทรีย์ รวมถึงนโยบายที่

เก่ียวขอ้งกับการจัดการระบบบ าบัดแบบธรรมชาติ 
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283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ   3(2-2-5) 

 Solid Waste Engineering and  

  Management 

 แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ

ลักษณะสมบัติของขยะชุมชน การจัดการที่แหล่งก าเนิด 

การเก็บรวบรวม การขนถา่ยและขนส่ง การด าเนินการและ

การแปรรูป การหมักปุย๋ การเผาในเตาเผาของเสีย การฝัง

กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การบ าบัดน้ าชะขยะ กฎหมาย

และมาตรฐานในการจัดการขยะชุมชน 

283332 การลดของเสียและเทคโนโลยีการน ากลับมา  

  ใช้ใหม่                            3(3-0-6) 

 Waste Minimization and Recycling  

 Technologies 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษ

จากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด เทคนิคการลด

การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการน าของเสียกลับมาใช้

ใหม่อีก กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม การ

ประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต 

หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถ

น ากลับมาใช้ใหม่ กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ และ

ผลกระทบ 

283341 ระบบและการจัดการส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental System and Management 

 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การด าเนินการและเศรษฐศาสตร์ใน

การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001 การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการ

จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

                                            3(3-0-6) 

 Industrial Safety Management 

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและ

ความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อ

ความปลอดภัย เช่น แผนผังโรงงาน การป้องกันและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การ

จัดก าหนดการความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัย กฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ISO 18000 

283343 เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมและ 

  พลังงาน                               3(3-0-6) 

 Environmental and Energy Management  

 Technologies 

 การไหลเวียนของพลังงานโลก พลังงาน

ชีวภาพและระบบสิ่งแวดล้อม แหล่งก าเนิดของพลังงาน 

ความเหมาะสมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

การผลิตพลังงานไฟฟ้า การน ากลับคืนพลังงานและวัสดุ

จากชีวมวลและของเสียเทคโนโลยีพลังงานลมและ

แสงอาทิตย์  พลังงานกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ มลพิษความร้อน มลพิษ

อากาศ กัมมันตภาพรังสี โครงการลดการใช้พลังงานโดย

การอนุรักษท์รัพยากร 

283344 การจัดการลุ่มน้ าส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

 Watershed Management for Engineers 

 หลักการวางแผนและการจัดการลุ่มน้ า   

สมดุลน้ าและการจัดการ การควบคุมการชะล้างพังทลาย

ของดิน การจัดการมลพิษและคุณภาพน้ าในระดับลุ่มน้ า 

การจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ กฎหมายและนโยบายที่

เก่ียวขอ้งกับการจัดการลุ่มน้ า 

283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                  (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 

 Training in Environmental Engineering 

  (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.) 

 ฝึกงานกับสถานประกอบการในสายงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสถาบัน องค์กรของรัฐ หรือ
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เอกชน ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง เพื่อพัฒนาความรู้ทาง

วิ ชาการและทักษะที่ เ ก่ี ย วข้ อ งทางด้านวิ ศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

283401 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม 

  ส่ิงแวดล้อม                           3(2-3-6) 

 Design of Environmental Engineering  

  System 

 โครงสร้างส าหรับระบบบ าบัดของเสีย ระบบ

ไฟฟ้าในการบ าบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลใน

การบ าบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อก าหนดและ

รายละเอียดของงานออกแบบระบบบ าบัดของเสีย การ

ประมาณราคา 

283411 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ 

                                        3(2-3-6) 

 Design of Air Pollution Control System 

 หลักการและการออกแบบหน่วยควบคุม

มลพิษอากาศที่เป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบระบบ

ระบายอากาศ การด าเนินการระบบและบ ารุงรักษา 

283412 แบบจ าลองมลพิษอากาศ         3(2-2-5) 

 Air Pollution Modeling 

 พื้นฐานแบบจ าลองคณิตศาสตร์ด้านมลพิษ

อากาศ แบบจ าลองแพร่กระจายมลพิษ แบบจ าลองแหล่ง

รับ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ การจ าลองการลอยตัวของ

พลูม การประยุกต์ใช้งานแบบจ าลองมลพิษอากาศ  

283421 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 

                                            4(3-3-8) 

 Water Supply Engineering and Design 

 ความส าคัญของน้ าและแหล่งน้ าดิบ การ

ประมาณความต้องการน้ า คุณภาพและมาตรฐานน้ าผิวดิน

และน้ าบาดาล กระบวนการ การออกแบบ และการ

ด าเนินการระบบบ าบัดน้ า การเติมอากาศ โคแอกกูเลชัน

และฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถัง

กรอง ถังฆ่าเช้ือโรค การไล่ก๊าซ เมมเบรน การออกแบบ

บอ่รับน้ าดิบและสถานีสูบน้ า การออกแบบระบบจา่ยน้ า 

 

 

283422 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ า  

   เสีย                                      4(3-3-8) 

 Wastewater Treatment Engineering and  

  Design 

 ลักษณะของน้ าเสีย การวัดอัตราไหลของน้ า

เสีย  จุดประสงค์ ในการบ าบัดน้ า เสีย  กฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับน้ าเสีย การบ าบัดทางกายภาพ 

เคมี ชีวภาพ การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ การก าจัดธาตุ

อาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบายแบบรวมและ

แบบแยก ปั๊มและสถานีสูบน้ า การออกแบบอุปกรณ์

ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย การด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

283423 การออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบ 

  ส่งน้ าประปา                          3(2-2-5) 

 Sewerage and Water Distribution  

  System Design 

 การออกแบบระบบส่งและกระจายน้ าด้วยทอ่ 

การควบคุมการไหล การวัดอัตราการไหล การสลาย

พลังงาน การเลือกเคร่ืองสูบน้ า การไหลไม่ถาวร และ

ปัญหาการกัดกร่อนจากสุญญากาศของเคร่ืองสูบน้ า 

ลักษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การวิเคราะห์

การไหลของระบบรวบรวมน้ าเสีย แบบจ าลองคณิตศาสตร์ 

การออกแบบและการด าเนินการของระบบรวบรวมน้ าเสีย

ในชุมชนเมือง 

283424 การด าเนินการและการจัดการระบบโรง 

  บ าบัดน้ าและน้ าเสีย                3(3-0-6) 

 Water and Wastewater Treatment Plant  

 Operation and Management 

 ความต้องการน้ าและการจา่ยน้ า การตรวจวัด

น้ าและน้ าเสีย การแปลผลการตรวจวัด การประยุกต์ใช้

สารเคมีบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การด าเนินการระบบและ

ควบคุมระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย แนวปฏิบัติใน

การบันทึกผลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ า การด าเนินการ

ระบบในสภาวะฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบ การเลือกระบบ

บ าบัดให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ าดิบและน้ าเสีย การ

ค านวณไฮดรอลิกส์ของน้ าในโรงบ าบัด การวางผังระบบ

บ าบัด 
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283425 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 

                                                          3(3-0-6) 

 Industrial Water Pollution Control 

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักและ

ลักษณะของน้ าเสีย การลดปริมาณน้ าเสียและเทคโนโลยี

สะอาด เทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม 

กฎหมายและระเบยีบ 

283426 เทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ า   3(3-0-6) 

 Water Reuse Technologies 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการท าความ

สะอาดและน าน้ าเสียกลับมาใช้ซ้ า ศักยภาพการน าน้ า

กลับมาใช้ลักษณะและแหล่งของน้ าที่สามารถน ากลับมา

ใช้ได้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบ าบัดน้ าเพื่อน ามาใช้ซ้ า 

การน าน้ ากลับมาใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน 

วิธีการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าอย่างปลอดภัย กฎหมาย 

นโยบาย และขอ้จ ากัดทางด้านสุขอนามัย 

283431 การจัดการของเสียอันตราย     3(3-0-6) 

 Hazardous Waste Management 

 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 

กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมิน

ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง 

กระบวนการบ าบัดและก าจัด การเผา การปรับเสถียรและ

การท าก้อนแข็ง การก าจัดบนดินและการฟื้นสภาพพื้นที่

ปนเป้ือน 

283432 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Industrial Waste Control 

 ปัญหาของเสียอุตสาหกรรม กฎหมายและ

มาตรการการควบคุม ลักษณะ การบ าบัดและการก าจัด

ของเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การ

ป้องกันมลพิษและการลดของเสียอุตสาหกรรม การบ าบัด

ของเสียอุตสาหกรรมส าหรับ อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรม

กระดาษ 

 

 

 

283441 การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment 

 แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ 

การประเมินทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง

นิเวศวิทยาคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพ

ชีวิต การป้องกันและการวัดการลดผลกระทบ แผนการ

ติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

283442 การจ าลองระบบส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Environmental System Modeling 

 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ

จ าลองระบบสิ่งแวดล้อม วิธีการทางตัวเลขในการแก้

สมการ การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับ

ค านวณการไหลในทางน้ า ค านวณการแพร่กระจายของ

สารมลพิษในแหล่งน้ าและในช้ันน้ าใต้ดิน ค านวณการ

แพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ แบบจ าลอง

คณิตศาสตร์ของกระบวนการต่างๆ ทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

283481 จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรส่ิงแวดล้อม 

                                             1(1-0-2) 

 Ethic for Environmental Engineers 

 ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน

ประเทศไทย พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย ข้อตกลงระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องกับ

วิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่ เก่ียวข้อง สิทธิและ

จรรยาบรรณของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จริยธรรมและ

คุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(3-0-6) 

 Selected Topics in Environmental  

 Engineering 

 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทาง

สิ่งแวดล้อม 
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283491 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar 

 ระเบียบวิธีการน าเสนอผลงาน การอภิปราย 

วิเคราะห์ และน าเสนอบทความ ผลงานการค้นคว้า หรือ

งานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

283492 โครงงานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม2(0-6-3) 

 Environmental Engineering Project 

 โ ค ร ง ง านที่ น่ า สน ใจ ในด้ า น วิ ศ วกร รม

สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา ทฤษฎีที่

เก่ียวขอ้ง น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงาน จัดท า

รูปเล่มโครงงาน 

301100  ชีวสถิติและระบาดวิทยา           3(3-0-6) 

 Biostatistics and Epidemiology    

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับชีวสถิติ สถิติเชิง

พรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสถิติชีพ ประโยชน์ของสถิติ

ทางด้านระบาดวิทยา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบาดวิทยา 

การกระจายโรค การเฝา้ระวังและการสอบสวนทางระบาด

วิทยา 

301101 การสร้างเสริมสุขภาพ            2(2-0-4)  

 Health Promotion  

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการของบุคคล

แต่ละวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ

บุคคลแต่ละวัยแบบองค์รวม บทบาทของพยาบาลในการ

สร้างเสริมสุขภาพ กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและ

นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

301102 การให้ความรู้ทางสุขภาพและเทคโนโลยี

 สารสนเทศทางการพยาบาล      2(1-2-3) 

              Health Education and Nursing 

 Information 

 แนวคิด ทฤษฎีวิธีการให้ความรู้ทางสุขภาพแก่

ผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ระบบสารสนเทศ

ทางการพยาบาล และการใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ

พยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 

 

 

301103 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม      2(2-0-4) 

 Transcultural Nursing 

 แนวคิดสังคม วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ การ

ดูแลรักษาพยาบาล และระบบสุขภาพ ในมิติทางสังคม 

วัฒนธรรม บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการ

ต่างวัฒนธรรมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

301104  แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1  

                                                           2(2-0-4)   

 Basic Concepts and Principles in Nursing I 

 วิวัฒนาการและลักษณะของวิชาชีพ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่ มีผลต่อการพัฒนา

วิชาชีพการพยาบาล บทบาทและความรับผิดชอบของ

พยาบาล แนวคิดเก่ียวกับภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยและ

การพยาบาลแบบองค์ ร วม  ทฤษ ฎีกา รพยาบาล 

กระบวนการพยาบาล การติดต่อสื่อสาร 

301105   แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2    

                            3(3-0-6) 

  Basic Concepts and Principles in Nursing II 

 แนวคิด หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล

พืน้ฐาน การรวบรวมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปล

ผล และการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย 

301106   แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 3    

                            2(0-4-2) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing IIl 

 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน การ

ประเมินภาวะสุขภาพของแต่ละวัย ทั้งด้านร่างกายและจติ  

ในห้องปฏิบัติการพยาบาล  

301161 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพ

 พยาบาล                      2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession 

 กฎหมายทั่ ว ไ ป  กฎหมายสาธารณสุ ข 

พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ ระเบียบกระทรวงที่เก่ียวข้อง หลักและทฤษฎี

ทางจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพประเด็น

ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 

และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
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301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1              1(0-4-2) 

 Nursing Practicum l 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน

มนุษย์ แก่เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่ มีปัญหาสุขภาพไม่

ซับซ้อน โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนผู้ ใ ช้บริการ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

301211 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง 

  ครรภ์ 1                            2(2-0-4 

 Maternal and Newborn Nursing and 

 Midwifery I 

 แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมสุขภาพ

สตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของ

ทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีในทุกระยะของการ

ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและ การ

ส่งต่อ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์ และครอบครัว 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

 ผดุงครรภ์ 1                  1(0-4-2) 

 Practicum in Maternal and Newborn 

 Nursing and Midwifery I 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ

สตรี การวางแผนครอบครัว การพยาบาลสตรี ในระยะ

ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และการ

ส่งต่อ โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

301231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1               2(2-0-4) 

 Nursing for Adults I 

 แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพดี

แล ะ เ จ็ บป่ ว ย  กา รส่ ง เ ส ริ มสุ ข ภ าพ  ก า รป้ อ ง กั น                  

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ

สุขภาพดี ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการติดเช้ือ โรคติดต่อและโรค

เขตร้อน เนื้องอกและมะเร็ง ความผิดปกติของระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรังและระยะสุดทา้ย 

 

 

 

301232    การพยาบาลผู้ใหญ่ 2              2(2-0-4) 

 Nursing for Adults II 

 การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใหญ่ที่ มีภาวะ

สุขภาพดีและ  ผูใ้หญ่ท่ีมีปัญหาการย่อย  การดูดซึม การเผา

ผลาญ การขับถ่าย ความผิดปกติของผวิหนัง บาดแผลไหม้ 

ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรังและระยะสุดทา้ย 

301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1  

                                                           2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing I 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิต 

กระบวนการเรียนรู้ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้

เกิดความผิดปกติทางจิต บทบาทของบุคคล ครอบครัว 

และสถาบันต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจิต การส่งเสริม

สุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้าน

อารมณ์และพฤติกรรม วิวัฒนาการ ลักษณะขอบเขตงาน 

บทบาทของพยาบาล จติเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

301308 ปฏิบัติการพยาบาล 2          3(0-12-6) 

          Nursing Practicum II 

              ฝกึปฏิบัติการพยาบาลด้านการส่งเสริมภาวะ

สุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย

ค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3             3(0-12-6) 

 Nursing Practicum III 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการส่ง เส ริม

สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู

สภาพในผู้ใช้บริการเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ

ติดเช้ือ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน เนื้องอกและมะเร็ง 

ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ า

และเกลือแร่ การย่อย การดูดซึม การเผาผลาญ การ

ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก 

ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม ้ในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เร้ือรังและระยะสุดทา้ย โดยค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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301312 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง 

  ครรภ์ 2                          3(2-3-6) 

 Maternal and Newborn Nursing and 

 Midwifery II 

          แนวคิดเก่ียวกับการคลอด  กระบวนการ

คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ์และทารกในทุกระยะของ

การคลอด การท าคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด 

การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดปกติ การส่งเสริม

สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

 ผดุงครรภ์ 2                           2(0-8-4) 

 Practicum in Maternal and Newborn 

 Nursing and Midwifery II 

          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีและทารกในทุก

ระยะของการคลอด ระยะหลังคลอดในรายปกติ  การ

ส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึงสิทธิ

ใช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301321 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)  

 Nursing for Pediatric I 

 แนวคิดและหลักการพยาบาลในการสร้าง

เสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การประเมินการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปัญหา

สุขภาพ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและวิธีการแก้ไข การ

เจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรัง และ

ระยะสุดทา้ย 

301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)  

 Nursing for Pediatric II                      

 การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มี

ความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรัง และระยะ

สุดทา้ย ผลของการเจ็บปว่ยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่น

และครอบครัว 

301333 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3              3(3-0-6) 

 Nursing for Adults III 

 การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใหญ่ที่ มีภาวะ

สุขภาพดี ผู้ใหญ่ที่ มีปัญหาการผันแปรออกซิเจน การ

ระบายอากาศหายใจ ประสาทสัมผัส การรับรู้และการ

เคลื่อนไหว ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรังและระยะ

สุดทา้ย 

301334   การพยาบาลผู้สูงอายุ              2(2-0-4) 

 Nursing for Older Adult 

 แนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้สูงอายุ  

ทฤษฎีความสูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับพฤฒพลัง การดูแล

ระยะยาว หลักประกันในวัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้าน

ร่า งกาย  จิ ต ใจ  สั งคม  อารมณ์  จิ ต วิญญาณจาก

กระบวนการสูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในระยะ

เฉียบพลัน เร้ือรัง การใช้ยาส าหรับผู้สูงอายุ  

301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2   

                            2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing II 

  หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วย เทคนิคการบ าบัดทางการ

พยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การส่งเสริม การป้องกันการ

กลับเป็นซ้ าในผู้ปว่ยจิตเวช การดูแลผูป้ว่ยจิตเวชเร้ือรัง ใน

สถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน 

301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5            2(0-8-4) 

 Nursing Practicum V 

 ฝกึปฏิบัติการส่งเสริม ปอ้งกัน รักษาและฟื้นฟู 

ผู้ป่วยจิตเวชทั้งในสถานบริการ/สถาบัน ครอบครัวและ

ชุมชน 

301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1     3(3-0-6) 

 Community Health Nursing I 

 แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชน ประวัติและ

วิวัฒนาการของการสาธารณสุข หลักการและกระบวนการ

พยาบาลอนามัยชุมชน ระบบบริการสาธารณสุข การ

สาธารณสุขมูลฐาน นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ 

แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา 

ฟื้นฟูสภาพ แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ในโรงเรียน และ

สถานประกอบการ 
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301353 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน1  

                                                                2(0-8-4) 

 Practicum in Community Health Nursing I 

ฝึกปฏิบัติบทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน น า

กลวิ ธี ส าธารณสุ ข มูลฐาน  โดยประยุ กต์หลั กและ

กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน  การป้องกันโรค 

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแก่ บุคคล ครอบครัว ใน

โรงเรียนและสถานประกอบการ   

301355    การรักษาโรคเบ้ืองต้น             2(2-0-4)  

 Primary Medical Care  

 หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค การ

วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทา

สาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

301362 การวิจัยเบ้ืองต้นทางการพยาบาล    3(2-3-6) 

 Introduction to Research in Nursing 

 การประยุกต์กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ไปสู่กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย  การน า

ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการพยาบาลและการฝึกท า

วิจัยทางการพยาบาล 

301363 การบริหารการพยาบาล           2(2-0-4) 

 Nursing Administration 

 แนวคิดและหลักการ การบริหารองค์การ

พยาบาล การบริหารหอผู้ป่วยและหน่วยบริการสุขภาพ 

ภาวะผู้น าทางการพยาบาล และการประกันคุณภาพการ

พยาบาล 

301371 สุขภาพทางเพศ                      3(3-0-6) 

 Reproductive health 

 ความส าคัญของงานอนามัยเจริญพันธุ์ การ

ดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยและผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ต่อ

การป้องกันปัญหางานอนามัยเจริญพันธุ์และปัญหาชีวิต

สมรส  คุณภาพชีวิตสมรส บทบาทพยาบาลต่องานอนามัย

เจริญพันธุ์ 

 

 

301372 สารเสพติดกับสุขภาพ           3(3-0-6) 

 Substances and Health 

 ความหมาย ชนิดของสารเสพติด โทษและ

อันตรายของสารเสพติดต่อสุขภาพ สาเหตุการติดสารเสพ

ติด การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ปัญหาและการแก้ไข

สารเสพติดในประเทศไทย นโยบายในการป้องกันสารเสพ

ติด พระราชบัญญัติสารเสพติดแห่งชาติ 

301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4            3(0-12-6) 

 Nursing Practicum IV 

              ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ ที่มี

ปัญหาเบี่ยงเบนด้านสุขภาพ ด้านการผันแปรออกซิเจน  

ด้านการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทั้งในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤตและเ ร้ือรัง  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

301413 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง 

  ครรภ์ 3                            2(2-0-4) 

  Maternal-Child Nursing and Midwifery III 

 แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง 

และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ

หลังคลอด การพยาบาลสตรีและทารกแรกเกิดที่ได้รับการ

ท าสูติศาสตร์หัตถการ  

301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

 ผดุงครรภ์ 3                 2(0-8-4) 

 Practicum in Maternal-Child Nursing 

 and Midwifery III 

             ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลสตรีที่มีภาวะ

เสี่ยงและมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 

ระยะหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มารดาได้รับการ

ท าสูติศาสตร์หัตถการ  และที่ มีภาวะเสี่ยงสูง  รวมทั้ง

ส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก 

301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2     2(2-0-4)  

 Community Health Nursing II 

 การวินิจฉัยชุมชน นโยบายสาธารณะ การ

วางแผนการบริหารด้านสุขภาพยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
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301454 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

                                                           2(0-8-4) 

 Practicum in Community Health Nursing II  

 ฝึกกระบวนการวินิจฉัยชุมชน การวางแผน

งานหลักตามนโยบายสาธารณะและโครงการด้านสุขภาพ

ร่วมกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

301456 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองต้น      1(0-4-2) 

 Practicum in Primary Medical Care 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการตรวจคัดกรอง

โรค การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ

บรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

301464    สัมมนา              1(0-2-1) 

 Seminar 

 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริการ 

การบริหาร การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง และ

วัฒนธรรมที่ มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

ประเด็นและแนวโน้มของการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

301465 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชพี      3(0-12-6) 

 Professional Nursing Practice 

 ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ

พยาบาล บทบาทหน้าที่การบริหาร ภาวะผู้น า และการ

พัฒนาองค์กร  

321111 บทน าทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

               1(1-0-2) 

 Introduction to Applied Thai 

 Traditional Medicine 

 ประวัติการแพทย์แผนไทย  ปรัชญาของ

นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

วิวัฒนาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช้ยา

สมุนไพร ลักษณะงานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

 

 

321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค      

                                            3(2-2-5) 

  Symptomatology and Diagnosis  

 ความหมายและความส าคัญของอาการวิทยา 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา  พยาธิ

สรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ

อาการที่พบบ่อยหรือมีความส าคัญ ทางการแพทย์แผน

ปัจจุบัน  

321233 การสืบค้นและการดูแลรักษาในเวช

 ศาสตร์ทั่วไป           2(2-0-4) 

  Investigations and Management in 

 General Medicine 

 ห ลั ก ก า ร สื บ ค้ น โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา  เวชศาสตร์นิว เคลีย ร์และ

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการรักษาโดยการใช้ยา การ

ผา่ตัด การใช้รังสี หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

การฟื้ นฟูสภาพ  ด้ านการสืบค้น โดยการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา  เวชศาสตร์นิว เคลีย ร์และ

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาโรคโดยการใช้ยา การ

ผ่ า ตั ด  กา ร ใ ช้ รั ง สี  แ ล ะหลั กกา รดู แ ล รักษาแบบ

ประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ 

321323 เภสัชเวท                              3(2-2-5) 

  Pharmacognosy 

 ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร

คุณสมบัติทางเคมีประโยชน์ทางยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ

สมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ถึงพิษวิทยาและ

การทดลองทางคลินิก พืชพิษ ลักษณะพืชที่มีพิษ อาการ

พิษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการสกัดแยกสาระส าคัญ

การตรวจเอกลักษณ์สาระส าคัญจากพืชด้วยกล้อง

จุลทรรศน์และวิธทีางเคมี 

321331 โภชนาการ            2(2-0-4) 

  Nutrition  

  ความหมายและความส าคัญของสารอาหาร 

การค านวณปริมาณสารอาหารที่ ร่างกายควรได้ รับ 

หลักการบริโภคอาหาร อาหารส าหรับวัยต่างๆ และส าหรับ

ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการสารอาหารพิเศษ โรคที่เกิดจาก
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โภชนาการ สารพิษในอาหาร ความรู้ทางด้านการแพทย์

แผนไทยที่เก่ียวกับโภชนาการ 

321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1           4(3-2-7) 

  General Medicine I 

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ

สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือ

ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 

จิตเวชศาสตร์  และ ตจวิทยา เพื่อการเทียบเคียงโรค

ระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การ

ติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย 

321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2           4(3-2-7) 

  General Medicine II 

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ

สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ  การวินิจฉัยโรคหรือ

ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์ จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก ลาริงซ์และนรีเวช

วิทยา การเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกับ

การแพทย์แผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผน

ปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย 

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1            2(1-2-3) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

 จรรยาเภสัชกรรม หลักการเภสัชกรรมแผน

ไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัชและเภสัชกรรม 

321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2              2(1-2-3) 

  Thai Traditional Pharmacy II 

 โครงสร้างต า รับยาไทย  การประยุกต์ ใ ช้

ความรู้ทางเภสัชวัตถุ  สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช ใน

การศึกษาต ารับยาไทย  หลักการและรูปแบบต่างๆในการ

ปรุงยาของเภสัชกรรมแผนไทย 

321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3              3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy III 

 การตั้ งต า รับยา  การวิ เคราะห์ต า รับยา  

วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน การ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร วิธีการผลิตยา วิธีการ

บรรจุยา การเก็บรักษายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

การจัดยา การจา่ยยา การให้ค าแนะน าการใช้ยาสมุนไพร 

321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4           3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy IV 

 การตั้งต ารับยา การวิเคราะห์ต ารับยา วิธีการ

ผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย หลักเกณฑ์  วิธีการที่ดีใน

การผลิตยาจากสมุนไพร การประเมินฤทธิ์ของสมุนไพร

ต ารับ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร 

กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งกับเภสัชกรรมแผนไทย 

321251  เวชกรรมแผนไทย 1           2(2-0-4) 

  Thai Traditional Medicine I 

 จรรยาแพทย์ หลักการส าคัญของการแพทย์

แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญของพระคัมภีร์

เวชศึกษา พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน 

พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ พระคัมภีร์วร

โยคสาร พระคัมภีร์ประถมจนิดา พระคัมภีร์มหาโชตรัต 

321252 เวชกรรมแผนไทย 2           2(2-0-4) 

  Thai Traditional Medicine II 

 หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญของพระ

คัมภีร์กษัย พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ พระคัมภีร์ตักศิลา พระ

คัมภีร์ธาตุบรรจบ พระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา พระคัมภีร์

สิทธสิาระสงเคราะห์ พระคัมภีร์อุทรโรค พระคัมภีร์อติสาร 

พระคัมภีร์มุขโรค พระคัมภีร์ชวดาร พระคัมภีร์มัญชุสาระ

วิเชียร พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค พระคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ 

พระคัมภีร์ทิพมาลา พระคัมภีร์อภัยสันตา พระคัมภีร์

สรรพคุณยา 

321353 เวชกรรมแผนไทย 3                3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine III 

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า  

เน้นอาการหรือโรคที่พบบ่อยหรือไ ม่ ซับ ซ้อน  การ

เทยีบเคยีงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์

แผนปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย 

321354 เวชกรรมแผนไทย 4           3(2-2-5) 

 Thai Traditional Medicine IV  

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
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วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า  

เน้นอาการหรือโรคท่ีซับซ้อน การเทยีบเคยีงอาการ ปัญหา

และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การ

ส่งต่อผู้ป่วย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐาน

ของการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมศักยภาพของจติ การ

ใช้สารที่พบในธรรมชาติในการบ าบัดรักษาโรค บทบาท

ของการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการบ าบัดโรคและการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1           2(1-2-3) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage I 

 จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกาย

มนุษย์และแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและ

แนวคิดการนวดไทยแบบราชส านัก การนวดไทยพืน้ฐาน 

321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2          2(1-2-3) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage II 

 จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ

และวิธีการนวดไทยแบบราชส านักส าหรับจุดต่างๆ อาการ

หรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการซัก

ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาทาง

หัตถเวชกรรมแผนไทย การส่งต่อ หลักการและวิธีการใช้

ธรรมชาติบ าบัดในหัตถเวชกรรมแผนไทยและทฤษฎีเส้น

ประธานสิบ 

321363    หัตถเวชกรรมแผนไทย 3          3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage III 

 จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ

และวิธกีารนวดไทยแบบราชส านักส าหรับจุดต่างๆ  อาการ

หรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมไทย หลักการซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ

รักษา การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา 

หลักการและวิธีการใช้ฤาษีดัดตนและท่าบริหารอื่นๆ การ

เทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์

การแพทย์แผนปัจจุบัน 

 

 

 

321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4          3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage IV 

 หลักการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมแผนไทย 

การซักประวัต ิตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การวางแผนการ

รักษา การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา 

ส าหรับอาการหรือโรค/ปัญหาที่ซับซ้อน การเทียบเคียง

อาการหรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์

แผนปัจจุบัน 

321371 การผดุงครรภ์           2(2-0-4) 

  Midwifery 

     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการ

ตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ โรคหรือภาวะที่มีผลต่อ

การตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการท าคลอดใน

รายปกติ หลักการดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลัง

คลอด หลักการดูแลทารกแรกคลอด  การวางแผน

ครอบครัว หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และ

มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์           2(0-8-4) 

 Practice in Midwifery 

 ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ

ตรวจครรภ์ การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 

การช่วยท าคลอดในรายปกติ การช่วยดูแลทารกแรกคลอด 

และการวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และ

มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

321412      ระเบียบวิธีวิจัย            3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของ

งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างงานวิจัย

ทางการแพทย์แผนไทย  การก าหนดปัญหา การตั้ ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ

แนวคิดการวิจัย การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

เลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  

การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย  การประเมิน

โครงการวิจัย การค้นคว้าและปฏิบัติการวิจัยทางการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์  
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321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย      4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional Medicine 

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า 

เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการและ

การวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่ง

ต่อผู้ป่วย กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย    4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional Pharmacy 

 การตั้งต ารับยา การวิเคราะห์ต ารับยา วิธีการ

ผลิตยาจากสมุนไพรท่ีซับซ้อน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลิตยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

เภสัชกรรมแผนไทย 

321484 ฝึกปฎิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional 

 Therapeutic Massage 

 ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้

การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ  การตรวจ

ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวด

ไทยแบบราชส านัก การให้ค าแนะน า การบันทึกขอ้มูล งาน

เวชระเบยีน เน้นอาการหรือโรคหรือการปฏิบัติที่พบหรือใช้

บอ่ยและไมซั่บซ้อน การส่งต่อผูป้ว่ย การเทยีบเคยีงอาการ

หรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผน

ปัจจุบัน 

321493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

    Professional Training                

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1  2(1-2-3) 

 Professional Development I 

 องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ส าคัญเพื่อพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่ดี การแพทย์องค์รวม มิติต่างๆ 

ของสุขภาพ รวมทั้ง สุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์

ในระบบบริการสุขภาพ โดยเช่ือมโยงความรู้พื้นฐาน เช่น 

พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ โภชนาการเข้ากับ

สุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม เวชจริยศาสตร์

และกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยหรือประชาชนครบ

ทัง้ 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย จติใจ สังคม(รวมท้ังครอบครัว

และสิ่งแวดล้อม) และภูมิปัญญา โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้

และทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การท างานเป็นทีม        และ

การจัดการความเครียด มีความเข้าใจที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ 

รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาทและหน้าที่

ของแพทย์ และกระบวนการพัฒนาตนเองที่ เหมาะสม

  

322102 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3) 

 Professional Development II 

 องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ส าคัญเพื่อพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์

ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ

ตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติโดยการประยุกต์ใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีวสถิติ และทักษะ

ในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ให้มีความตระหนัก

ในการดูแลสุขภาพส่วนตัว และประยุกต์ใช้การแพทย์องค์

รวม 

322103 จิตวิทยาทางการแพทย์             1(1-0-2) 

 Medical Psychology 

 จิตวิทยาการแพทย์ การประยุกต์หลักการ

จิตวิทยาเข้าไปในเวชปฏิบัติส าหรับโรค ภาวะ และการ

บาดเจ็บ ทั้งกายภาพและจิตใจ เป็นการผสมผสานการ

บ าบัดเข้าไปในการจัดการความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะ

ผดิปกติด้านอารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรม การใช้สาร ตั้งแต่

เทคนิคจิตบ าบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ วิถี

ชีวิตครอบคร้วและระหว่างบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพกาย

และจติใจ 

322201 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1          2(1-2-3) 

 Introduction to Clinical Medicine I 

 ทักษะเบื้องต้นในการซักประวัติและตรวจ

ร่างกายผู้ป่วย รวมถึงความรู้พื้นฐานใน การตรวจและส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสามารถน าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ 
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สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้งการ

ตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยน าความรู้ทางด้านพยาธิก าเนิดมา

เช่ือมโยงกับอาการและอาการแสดงของโรค พร้อมกับ

สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้ และสามารถเรียนรู้การ

ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์และ

ผูป้ว่ยได้ 

322202 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ   2(1-2-3) 

 Cell Biology and Tissue 

 ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ี ระบบการท างาน การ

ควบคุมการท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อกลไกการขนส่ง

ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึง

เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์และเนือ้เยื่อ 

322203 ชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกุล      4(2-4-6) 

 Biochemistry and Molecular Biology 

 สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของ

สารชีวโมเลกุลที่ส าคัญในร่างกาย รวมถึงวิถีเมตาบอลิซึม 

และการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดในสิ่งมีชีวิตในภาวะ

ปกติและเช่ือมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ กลไกการ

แสดงออกของยีนทั้งในเชิงพันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ 

ตอลดจนเทคนิคทางอณูชีววิทยา 

322204 บทน าสูก่ายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

                              2(1-2-3) 

 Introduction to Anatomy and 

 Physiology 

 ความหมายของค าศัพท์หลัก ระนาบและ

ทิศทาง ต าแหน่งของร่างกายทางกายวิภาคศาสตร์ 

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

เบื้องต้น การท างานของระบบควบคุมในการรักษาสมดุล

ของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ รวมทั้งศึกษากระบวนการ

การเจริญและพัฒนาของมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การสร้าง

เซลล์สืบพันธ ์การปฏิสนธ ิการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์

เพื่อเจริญเป็นช้ันเนือ้เยื่อและระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

รวมท้ังความผดิปกติ ตั้งแต่ก าเนิด 

 

 

 

322205 ระบบประสาท 1            3(1-4-4) 

 Nervous System I 

 การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

ของระบบประสาทของมนุษย์ กลไกการท างานและการ

ควบคุมการท างานของระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป 

ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ 

ระบบประสาทอัต โน มัติ  และระบบประสาทขั้นสู ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบต่างๆของ

ร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

เรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 1

               3(1-4-4) 

 Skin and Musculoskeletal System 

 การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

และหน้าที่ของระบบผิวหนัง และระบบกล้ามเนื้อโครง

กระดูก (รวมทั้งเนื้อเยื่อเก่ียวพัน) กลไกและการควบคุม

การท างานของระบบผิวหนัง และระบบกล้ามเนื้อโครง

กระดูกในภาวะปกติและการเช่ือมโยงถึงภาวะการเกิด

พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างและหน้าที่

ระหว่างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กับระบบอื่นๆของ

ร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1            2(1-2-3) 

 Endocrine System I 

 การเจริญและพัฒนาการรวมทั้งโครงสร้าง

และหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ กระบวนการสังเคราะห์ 

การหลั่ง การขนส่ง เมตาบอลิซึม ตัวรับและผลของ

ฮอร์โมนหลักต่อ อวัยวะเป้าหมาย กลไกการควบคุมการ

ท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ในภาวะปกติและ การเช่ือมโยง

ถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

ต่อมไร้ท่อ กับระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 
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322208 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3  3(1-4-4) 

 Professional Development III 

 องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ส าคัญเพื่อพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์

ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะ

การออกแบบวิจัย และทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล

อย่างเหมาะสม ให้มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์องค์รวม 

และการฝกึปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย 

322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1     3(1-4-4) 

 Cardiovascular System I 

 การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ

พัฒนาการ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 

หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมการท างานของ

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ศึกษาการท างานของระบบ

หลอดเลือดและหัวใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ

รักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะ ตลอดจนการ

ปรับตัวของระบบหลอดเลือดและหัวใจในภาวะต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทาง

คลินิก 

322210 ระบบหายใจ 1            2(1-2-3) 

 Respiratory System I 

 การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ

พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 

หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมการท างานของ

ระบบหายใจ ศึกษาการท างานของระบบหายใจร่วมกับ

ระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้

อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจใน

ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้น

พืน้ฐานทางคลินิก 

322211 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน          3(1-4-4) 

 Hematologic and Immune System 

 การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ

พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้ าเหลือง การ

สร้างและการท าลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการท างาน 

และการควบคุมการท างานของระบบเลือด ครอบคลุมถึง

กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่

เขา้สู่ร่างกาย โดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุ้มกัน ศึกษาการท างานของระบบเลือดและ

ภูมิคุ้มกันร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาให้อยู่

ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบเลือดและ

ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้ง

การประยุกต์ใช้ข้ันพืน้ฐานทางคลินิก  

322212 ระบบทางเดินอาหาร 1            2(1-2-3) 

 Gastrointestinal System I 

 การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญเติบโต 

พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดิน

อาหาร กลไกการควบคุมการท างานทางสรีรวิทยาของ

ระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหาร กับระบบอื่นๆ       

ของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางคลินิก

ต่อไป 

322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1            3(1-4-4) 

 Urinary Systems I  

 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร

เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ รวมทั้งกลไกการท างานของหลอดเลือด

ไตฝอยในการดูดกลับสาร และการคัดหลั่งต่างๆ กลไกการ

สร้างน้ าปัสสาวะ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมสมดุล

กรดด่างและการควบคุมความเข้มข้นของสารละลายใน

ภาวะปกติและในภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น ในระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 

322214 ระบบสืบพันธุ์ 1            3(1-4-4) 

 Reproductive System I 

 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร

เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบ

สืบพันธุ์ กลไกการควบคุมการท างานของสรีรวิทยาใน

ภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ 

เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป 
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322215 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

                                            3(3-0-6) 

 Internal Medicine 

 เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  เพื่อ

วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเร้ือรัง 

ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวช

ศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเช้ือ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

มะเร็ววิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4   3(1-4-4) 

 Professional Development IV 

 องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ส าคัญเพื่อพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์

ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ

ประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาคลินิก โดยศึกษา

ปัญหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชน

อย่างเหมาะสม ให้มีความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหาร

จัดการด้านเวลา และการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพ

ชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว 

322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์   3(1-4-4) 

 Principles of Medical Pharmacology 

 หลักการเก่ียวกับการใช้ยาบ าบัดโรค การ

เปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไปและกลไก

การออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ 

และระดับอวัยวะ ข้อบ่งช้ี ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึง

ประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา       

รวมถึงความเป็นพิษ และการแก้พิษ 

322303 หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4) 

 Principle of Pathology and Forensic 

 Medicine 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ หลักและ

วิธีการศึกษาพยาธิวิทยา อันว่าด้วยโรคและขบวนการ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อโรค อีกทั้งเรียนรู้หลักการ

นิติเวชศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทาง

พยาธวิิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางกฎหมาย 

322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

                              2(1-2-3) 

 Principle of Medical Laboratory 

Investigation 

 ความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้ง

ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการน าเทคนิค

การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบคน้ ตลอดจน

การแปลผลที่ได้จากการปฏิบัติการห้องทดลองนั้น มา

ยืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและปอ้งกันโรค 

322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง

 การแพทย์                            3(1-4-4) 

 Principle of Medical Microbiology and 

 Parasitology 

 หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา 

เช้ือราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจและ

วินิจฉัยโรคติดเช้ือในระดับห้องปฏิบัติการ ส าหรับเช้ือ

แบคที เ รีย เ ช้ือไวรัส เ ช้ือรา และปรสิตที่ เป็นปัญหา

สาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ 

322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเช้ือ

               2(1-2-3) 

 Applied immunology and Infectious 

 Disease 

 การศึ กษาแบบบู รณาการความ รู้ทา ง

ภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เช้ือราวิทยา 

และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ และน ามาเช่ือมโยงกับ

พยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ

ของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจวินิจฉัยโรค 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา

ผู้ป่วย รวมทั้ง การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชน

ในชุมชน 
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322307 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและ

 โภชนาการ             1(1-0-2) 

 Metabolic and Nutritional Diseases 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู้พืน้ฐาน

ทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมีและสรีรวิทยา มาเช่ือมโยงกับ

พยาธสิภาพ ที่พบในผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 

พยาธิสรีรวิทยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ

ของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา

ผูป้ว่ย รวมท้ังการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนใน

ชุมชน 

322308 ระบบทางเดินอาหาร 2             2(1-2-3) 

 Gastrointestinal System II 

  การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ

ในระบบทางเดินอาหาร โดยอาศัยความ รู้พื้ นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิ

สภาพที่พบในผู้ป่วย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย

โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย 

รวมท้ังการให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2          2(1-2-3) 

 Introduction to Clinical Medicine II 

 เรียนรู้และฝึกหัดทักษะเบื้องต้นในการซัก

ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ว่ย เรียนรู้และฝึกหัดการตรวจ

และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขัน้พืน้ฐาน และสามารถน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาค

วิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้ง

การตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยน าความรู้ทางด้านพยาธิ

ก าเนิด มาเช่ือมโยงกับอาการและอาการแสดงของโรค 

พรอ้มกับสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ เรียนรู้และ

ฝึกหัดการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

แพทย์และผูป้ว่ยได้ 

322310 ระบบเลือด             2(1-2-3) 

 Hematologic System 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบเลือดและระบบที่เก่ียวข้อง โดยอาศัยความรู้พืน้ฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิ

สภาพที่พบในผู้ป่วย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิดพยาธิ

สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย

โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย 

รวมท้ังการให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2    2(1-2-3) 

 Cardiovascular System 2 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิ

สภาพที่พบในผู้ป่าย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด

วิทยา สาเหตุและปัจจัย ก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด       

พยาธสิรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของ

รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย 

รวมท้ังการให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322312 ระบบหายใจ 2            2(1-2-3) 

 Respiratory System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบทางเดินหายใจ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง

และหน้าท่ีของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธสิภาพที่พบใน

ผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ

และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้

ความรู้และปอ้งกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน 
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322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2            2(1-2-3) 

 Endocrine System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบต่อมไร้ท่อ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ

หน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้

ป่าย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ

และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้

ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 2

               2(1-2-3) 

 Skin and Musculoskeletal System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบผวิหนัง กล้ามเนือ้และโครงกระดูก โดยอาศัยความรู้

พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับ

พยาธสิภาพ ที่พบในผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 

พยาธสิรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของ

รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย 

รวมท้ังการให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322315 ระบบประสาท 2            2(1-2-3) 

 Nervous System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบประสาท โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ

หน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน

ผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ

และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้

ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 

 

322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2            2(1-2-3) 

 Urinary System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง

และหน้าท่ีของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธสิภาพที่พบใน

ผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ

และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้

ความรู้และปอ้งกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน 

322317 ระบบสืบพันธุ์ 2            2(1-2-3) 

 Reproductive System ll 

 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน

ระบบสืบพันธุ์ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ

หน้าที่ของร่างกาย มาเช่ือมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน

ผูป้ว่ย ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ

และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 

หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้

ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322401 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1 

                                             4(4-0-8) 

 Health and Diseases of Newborn to 

 Adolescence l 

 ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุน้อย

กว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิ

ก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการ

วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 

โดยเน้นปัญหาและโรคที่พบบ่อยในเด็ก รวมทั้งการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน

ต่างๆ มีทัศนคติที่ดี ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป้ว่ย โดยมีการ 
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บูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และ

สาขาวิชาอื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ว่ย 

322402 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2

                             4(0-8-4) 

 Health and Diseases of Newborn to 

 Adolescence ll 

 ฝึกทักษะทางคลินิกผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึง

วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจ

ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่ง

ตรวจทางห้ อ งป ฏิบั ติ การ  การสั่ ง การ รักษาอย่าง

สมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน า

ผูป้ว่ยและญาติ และทักษะพืน้ฐาน ส าหรับการท าหัตถการ

ต่างๆ (ทราบถึงข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการ

กระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) รวมทั้งฝึกท างาน

ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค

ผูป้ว่ยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผูป้ว่ยหนัก มีทัศนคติท่ีดีใน

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ

ชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใช้ใน

การดูแลรักษาผู้ป่วย 

322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ

 อาชีวเวชศาสตร์ 1                4(1-6-5) 

 Community, Family and Occupational 

 Medicines I 

 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม การดูแลผูป้ว่ยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล

เลือกครอบครัวท าการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

อย่างบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย ครอบครัว 

และชุมชนตามหลักระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติช้ันสูง  

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

              4(4-0-8) 

 Health and Diseases of Adult and Elderly I 

 ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ

วิทยา พยาธวิิทยาก าเนิด พยาธสิรีรวิทยา การวินิจฉัยแยก

โรค และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและ

การฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหา และโรคที่พบบ่อยของ

ผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 

15 ปีขึ้นไป) รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ มีทัศนคติที่ดีในการ

ดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน

ของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์

ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา

อื่นๆ 

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

              4(0-8-4) 

 Health and Disease of Adult and 

 Elderly II 

 ฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว

จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ซัก

ประวัติ  ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการ

วินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการ

รักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้

ค าแนะน ากับผู้ป่วยและญาติและทักษะพืน้ฐานส าหรับการ

ท าหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน

การกระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่

อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) รวมทั้ง ทักษะ

การกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ฝึกท างานร่วมกับแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอ

ผูป้ว่ยใน และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

และสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษา

ผูป้ว่ย 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี  1       4(4-0-8) 

 Health and Disease of Women I 

 ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ

วิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค  

และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการ

ฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นปัญหา และโรคที่พบบ่อยของสตรี  

รวมทั้งการดูแลสตรีระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง

คลอด การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทัง้

มารดาและทารกในครรภ์ การป้องกันความผิดปกติหรือ

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว 
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และภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนและมี

การบูรณาการกับวิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู  รังสี

วิทยา อายุรศาสตร์และสาขาอื่น ที่เก่ียวขอ้ง 

322407   สุขภาพและโรคของสตรี 2        4(0-8-4) 

 Health and Diseases of Women II 

 ฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลสตรี 

ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การ

วินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษา

อย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระ เบียน การให้

ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติ และ ทักษะพื้นฐานส าหรับการ

ท าหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน

การกระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่

เกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) ฝึกท างานร่วมกับ

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วย

นอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผา่ตัด 

โดย มีทั ศนคติที่ ดี ใ นการดูแลผู้ ป่ วย  แบบองค์ รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร

ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชา

อื่นที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

322408   การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1            4(4-0-8) 

 Perioperative Care I  

 ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ

วิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค 

และการวินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยก่อนผา่ตัด ระหว่างการ

ผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ 

โดยเน้นปัญหา และโรคทางศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย 

รวมทั้งการดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรมในภาวะวิกฤติและ

ฉุกเฉิน หลักการและขัน้ตอนต่างๆ ของการระงับความรู้สึก

และการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผูป้ว่ยแบบ

องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน และมีการบูร

ณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา โสต 

นาสิก ลาริงซ์วิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

322409   การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2           4(0-8-4) 

 Perioperative Care II 

 ฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลผู้ป่วย

ผ่าตัด ได้แก่  การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย

แยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ และทางรังสี ทักษะพื้นฐานทาง

ศัลยกรรม (ทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการ

กระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ

เกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) การบันทึก เวช

ระเบียน การให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและญาติ ฝึกท างาน

ร่วมกับแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค

ผูป้ว่ยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้อง

ผ่าตัด โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร

ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา 

จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่

เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

322410 จิตเวชศาสตร์           4(2-4-6) 

 Psychiatry 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับปัญหา และโรคทางจิต

เวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การ

วินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุที่ท าให้ผู้ปว่ยเป็นโรคทางจิต

เวช ตลอดจนวิธีการรักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิต

บ าบัด พฤติกรรมบ าบัด เป็นต้น และการจัดการกับสภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านจติเวช การน าเอาความรู้ทางด้านจติเวชไป

ใช้ควบคุมกับการรักษาโรคทางร่างกาย ฝึกฝนการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์และผูป้่วย การท างานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟู

สุขภาพจิตและ การป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช้

บริการสุขภาพจิตชุมชน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน        4(1-6-5) 

 Basic Medical Research 

 ฝึกตั้งค าถามวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจ

และมีประโยชน์ในการหาค าตอบ เลือกวิธีวิจัยชนิดต่างๆ 

ในการตอบค าถามวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการ

วิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติที่เกิดขึ้นในการวิจัย ค้นหาสถิติ
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ที่เหมาะสมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พัฒนาโครงร่าง

วิจัยที่สมบูรณ์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนตัวอย่าง 

พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล  ทดสอบเคร่ืองมือตามหลัก

ทฤษฎี จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามโครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึ้น น าเสนอผลการวิจัยด้วย

วาจาต่อท่ีประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้

วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย 

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3    

               4(2-4-6) 

 Health and Diseases of Newborn to 

 Adolescence  lll 

 โรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของเด็กตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเพิ่มเติม ฝึกทักษะ การซักประวัติและ

ตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้

เคร่ืองมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ

ตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะ

การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญ (ทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจ

หลักการ รู้ขั้นตอนการกระท า การแปลผลการตรวจและ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) 

การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ การท างานร่วมกับ

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักวิเคราะห์ทางเวช

ศาสตร์องิหลักฐานเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับ

แผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และสาขาวิชาอื่นที่

เก่ียวขอ้ง 

322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ

 อาชีวเวชศาสตร์ 2             6(1-10-7) 

 Community, Family and Occupational 

 Medicines ll 

 หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์ 

การเจ็บป่วยเนื่องจากงานการค้นหาปัญหา และการ

จัดการแก้ไข ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนที่

โรงพยาบาลชุมชนศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการระบบ

สาธารณสุข 

 

322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3

             6(1-10-7) 

 Health and Diseases of Adult and Elderly lll 

 ปัญหาและโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว

จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) และฝึก

ทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะการซักประวัติและ

การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ

ตรวจรังสีอย่างเหมาะสม การแปลผลการตรวจวินิจฉัย 

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การบันทึกเวช

ระเบยีน และฝึกทักษะการท าหัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย 

(โดยทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอนการกระท า 

การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

จากการท าหัตถการดังกล่าว) ฝกึฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์

และผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

การประยุกต์หลักการทางเวชศาสตร์อิงหลักฐานในการ

ดูแลผู้ป่วย และมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์

ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น 

ๆ  

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3        4(2-4-6) 

 Health and Diseased of Women III 

 การดูแลโรคของสตรีที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น 

มะเร็งทางนรีเวช โรคทางต่อมไร้ท่อและฝึกทักษะในการ

ดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ที่

มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การ

ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทั้งทางนรีเวชกรรมและ       

สูติกรรม การท าหัตถการพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็น และการ

ท าหั ตถการ ช่วยคลอดภายใต้การดูแลของแพทย์

ผู้เ ช่ียวชาญ โดยทราบถึงข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ขั้นตอนการ

กระท าและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากหัตถการ

ดังกล่าว การบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ

รักษาต่อ การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้น

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมี การบูรณาการ กับ

วิสัญญวีิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และ

สาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3          6(1-10-7) 

 Perioperative care lll 

 ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด โรคทางศัลยกรรม

เฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery, 

Plastic Surgery, CVT)   และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย ฝึก

ทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด ได้แก่ การซัก

ประวัติ  ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการ

วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค  ก า รส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ปลผลต ร ว จ ท า ง

ห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม 

ทักษะการระงับความรู้สึกและการดมยาสลบ การท า

หัตถการที่จ าเป็นต่างๆ (ทราบข้อบ่งช้ี เข้าใจหลักการ รู้

ขั้ น ต อนก า รก ร ะท า  ก า ร แปลผลกา รต ร ว จ แล ะ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) 

การบันทึกเวชระเบยีน การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ฝกึฝน

การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมี

การบูรณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญี

วิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา

อื่น ๆ  

322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด  4            4(1-6-5) 

 Perioperative Care IV 

 ความรู้พื้นฐาน อาการวิทยา ระบาดวิทยา 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และ 

การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก 

ข้อ และ เนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซัก

ประวัติและตรวจร่างกายทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม

กระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

และทางรังสีวิทยา การบันทึกรายงานผู้ป่วย ฝึกฝนการ

ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์และผู้ป่วย เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย การฟื้นฟู

สมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ 

รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญวีิทยาและสาขาวิชา 

อื่น ๆ  

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1

                             4(2-4-6) 

 Emergency and Forensic Medicines l  

 อาการวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสืบค้นทาง

ห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และ

การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์ และการประกอบวิชาชีพ

ของแพทย์ หลักการและวิธพีิสูจน์ขอ้เท็จจริงทางการแพทย์ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย ทัง้ใน การตรวจผู้ป่วย ทาง

นิติเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษใน

สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน

คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่น ๆ 

322508 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 

              3(3-0-6) 

 English for the Medical Profession 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย ฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ค าศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านและ

การเขยีนรายงาน ทางการแพทย์ 

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4

                            6(0-12-6) 

 Health and Diseases of Newborn to 

 Adolescence IV 

 ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา

และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ

หอผู้ป่วยหนัก การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญในเด็ก 

การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษา

ผูป้ว่ย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน เวชจ

ริยศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการดูแลผูป้ว่ยแบบ

องค์รวม และมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวช

ศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ

 อาชีวเวชศาสตร์ 3               4(0-8-4) 

 Community, Family and Occupational 

 Medicines lll 

 การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วย

เร้ือรังในระยะยาว ตามหลักการ เวชศาสตร์ครอบครัวและ

การวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว 

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4

             8(0-16-8) 

 Health and Diseases of Adult and 

 Elderly IV 

 ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา

และการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ ใหญ่ตั้ งแต่  วั ยหนุ่ มสาว

จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปขีึ้นไป) ที่ห้องตรวจ

โรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การท า

หัตถการที่จ าเป็นและส าคัญ การประเมินความสามารถ

ของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ

รักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญอย่างเหมาะสม และบันทึก

สรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทย

สภา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็น

อย่างดีและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีการบูรณา

การกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก 

ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4       6(0-12-6) 

  Health and Diseases of Women IV 

  ฝึกปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่ วยทั้ งด้ านสูติ

ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย

ใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผา่ตัด ตลอดจนการ

ติดตามผู้ป่วยหลัง การรักษา และการให้บริการวางแผน

ครอบครัว ร่วมกับ การฝึกทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวช

วิทยา และหัตถการต่าง ๆ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การ

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย

และญาติ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ

รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การท างานเป็นทีม และ การดูแล

ผูป้ว่ยแบบองค์รวม 

322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5          8(0-16-8) 

  Perioperative Care V 

  ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา 

การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่าง การผ่าตัดและหลัง

ผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยหนัก ห้อง

ผ่าตัด และห้องพักฟื้น ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ป่วย

หลังการรักษา การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญทั้งทาง

ศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยา ภายใต้การแนะน าของ

อาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้าน การบันทึกเวช

ระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล

รักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญอย่างเหมาะสม ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 

และผู้ป่วยเป็นอย่างดี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการปอ้งกันโรค โดยมีการบูรณาการ

กับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา 

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ  

322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6           2(0-4-2) 

 Perioperative Care  VI 

 ฝึกปฏิบัติ งานดูแลผู้ป่ วยที่ เป็น โ รคห รือ

บาดเจ็บกระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนการผ่าตัด

ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอ

ผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก การท าหัตถการ

ที่จ าเป็นและส าคัญ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์แพทย์ 

การบันทึกเวชระเบียน การประเมินความสามารถของ

ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา

ต่อ ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 

ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การ

ดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริม

สุขภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รังสี

วิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญวีิทยา  และสาขาวิชาอื่น ๆ  

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวชศาสตร์ 2

                            4(0-8-4) 

 Emergency and Forensic Medicines ll 

 ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะทางคลินิก การ
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วินิจฉัยโรค บ าบัดรักษา และท าหัตถการที่จ าเป็นส าหรับ

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุได้เหมาะสมและ

ทันท่วงที การส่งตรวจทางรังสีที่เหมาะสม การฝึกทักษะ

ปฏิบัติการ กู้ชีพผูป้ว่ยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขัน้พืน้ฐานและ

ขั้นสูง) หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ 

การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา

แก่ผู้ป่วยและญาติ การท างานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ

รักษาต่อหรือปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การฝึกปฏิบัติชันสูตร

พลิกศพ การเขียนใบชันสูตรบาดแผลและใบรับรองการ

ตาย 

322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Psychiatry 

 ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเก่ียวกับผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช รวมทั้งการ

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ 

การฟื้นฟูสภาพจิต การป้องกันโรคทางจิตเวช โดยมี

ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป           3(0-6-3) 

 General internal Medicine 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา

ต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ปอ้งกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Surgery 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับ ผูป้ว่ยโรคทางศัลยศาสตร์ที่พบได้บ่อยรวมทั้งการ

วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ 

การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

 

 

322704 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Pediatrics 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเด็ก รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษา

ต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์

รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ปว่ย 

322705 สูติศาสตร์ทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Obstetrics 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์ที่พบบ่อย 

รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย 

เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ

การปอ้งกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผูป้ว่ย     แบบ

องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป้ว่ย 

322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Gynecology 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทาง นรีเวชวิทยาที่พบ

บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อ

ผู้ป่วย เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแล

ผูป้ว่ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของ

ผูป้ว่ย 

322707 รังสีวินิจฉัย            3(0-6-3) 

 Diagnostic Radiology 

 ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสี

ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งช้ีและข้อ

ควรระวังจากการตรวจนั้น) และการฝึกการวินิจฉัยโรคที่

พบบอ่ยด้วยวิธีการทาง  รังสีวินิจฉัย 

322708 รังสีวิทยาทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Radiology 

 ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสี

ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งช้ีและข้อ

ควรระวังจากการตรวจนั้น) ความรู้พื้นฐานและวิธีการต่าง ๆ 
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ที่ใช้ในการรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ รู้จัก

ข้อบ่งช้ีของการรักษาโดยใช้รังสี ความรู้พื้นฐานทางเวช

ศาสตร์นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยการใช้

สารกัมมันตรังสีและ สามารถในการเลือกใช้ การตรวจต่าง 

ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ใหถู้กต้องด้วย 

322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปดิิกส์        3(0-6-3) 

 Orthopedics Trauma 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่

บาดเจ็บกระดูก ขอ้และเนือ้เยื่อออ่น รวมท้ังการวินิจฉัยโรค 

การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322710 จักษุวิทยาทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Ophthalmology 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

โรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค 

การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป       3(0-6-3) 

 General Otolaryngology 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับ ผูป้ว่ย โรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคียง ที่

พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมท้ังการวินิจฉัยโรค การดูแล

รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการ

ดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน

ของผู้ป่วย 

322712 วิสัญญีวิทยาทั่วไป           3(0-6-3) 

 General Anesthesiology 

 ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับผู้ป่วยที่ต้องการระงับความรู้สึกและการดม

ยาสลบ การเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ

ยาสลบ และยาชาพรอ้มเทคนิคที่ใช้และวิธแีก้ไขฤทธิ์แทรก

ซ้อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา การ 

ให้ การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจ

หยุดอย่างมีประสิทธภิาพ 

322713 พยาธิวิทยาประยุกต์           3(0-6-3) 

 Applied Pathology 

 ประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทาง เซลล์วิทยา 

ศัลย์พยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษ ทางพยาธิวิทยา ใน

การสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ปว่ยทาง

คลินิก ฝึกปฏิบัติงานทางศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจ

ศพผู้ป่วย และการร่วมประชุมทางวิชาการ กับสาขาวิชา 

อื่น ๆ ได้แก่ Surgicoradiopathological conference เป็นต้น 

322714 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ

 ระบบสาธารณสุข           3(0-6-3) 

 Research in Basic Medical Science and 

 Health System 

 ฝกึท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

หรือ การวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และทมี

วิจัย 

322715 วิจัยครอบครัว           3(0-6-3) 

 Family Research 

 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพในชุมชน โดยเน้น

การวิจัยในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูล

จากบริบทของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์เรียนรู้การใช้

หลักฐานทางการแพทย์มาช่วยในการตัดสินใจและวางแผน 

322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1           3(0-6-3) 

 Family Practice l 

 ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิก

ผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน โดยเน้น การสื่อสาร การเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยโรค การวางแผน

การรักษากับอาจารย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางเวช

ศาสตร์ครอบครัวกับผูป้ว่ยในเชิงลึก 

322717  เวชปฏิบัติครอบครัว 2           3(0-6-3) 

 Family Practice ll 

 ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโดยการ

ตรวจรักษาผู้ป่ วย โดยใช้หลักการทาง เวชศาสตร์

ครอบครัวที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและในชุมชน เพื่อ
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เสริมสร้างประสบการณ์ใน การแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย

ในชุมชน 

322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ     3(0-6-3) 

 Practice in Rehabilitation 

 ความรู้พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เก่ียวกับการฟื้นฟูสภาวะผู้ป่วย เข้าใจหลักการท างานเป็น

ทีมในการฟื้นฟูสุขภาพ ฝึกการติดต่อสื่อสารกับแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย พรอ้มทัง้สามารถส่งต่อ

ผูป้ว่ยได้อย่างเหมาะสม โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322719 ประวัตทิางการแพทย์           3(3-0-6) 

 History of Medicine  

 ประวัติ และแนวคิดของการแพทย์ แผน

ตะวันตก การแพทย์แผนตะวันออก การแพทย์แผนไทย 

และ การแพทย์ทางเลือก 

322720 การแพทย์ที่มคีวามเป็นมนุษย์    3(1-4-4) 

 Humanized  Medicine  

 ความรู้ ทักษะ และ เจตคติในการพัฒนานิสิต

แพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์                  1(1-0-2) 

 Medical Terminology  

 ค าศัพทพ์ืน้ฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค าศัพท์ 

ค าย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์  และจิตเวช และการเขียนการพูดศัพท์

ทางการแพทย์ 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ           2(2-0-4)  

 Principle of Health Management  

  แนวคิดเก่ียวกับบริบทของสุขภาพ ระบบ

สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้น า แนวคิดการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการป้องกันการ

เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ   

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน           2(2-0-4) 

 Emergency Medical System  

 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และ

องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและ

ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วย

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ 

ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป ฏิบัติ งานระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

323142 หลักวิทยาการระบาด              3(2-2-5) 

 Principle of Epidemiology  

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา

ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ

สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ

ระบาดของโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ รวมถึง โรคประจ าถ่ิน 

การระบาดหมู่ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การวินิจฉัยชุมชน การปอ้งกัน

ควบคุมโรคติดเช้ือและไร้เช้ือหรือปัญหาสุขภาพ การเฝ้า

ระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์

สมมุติ 

323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

                                                          3(3-0-6) 

 Psychology of Emergency Medical 

 Operation  

 แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาการ

สื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน พฤติกรรมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การป้องกันการ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวิทยาด้านสุขภาพ ใน

การดูแลสุขภาพฉุกเฉินทุกช่วงวัยและผู้ที่ มีภาวะความ

บกพร่องทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุก

ช่วงวัยและผู้ที่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึง

การสื่อสารในผูร่้วมงานและการสื่อสารในกลุ่มคน การ 
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ประยุกต์ใช้จิตวิทยาทางสังคมในกลุ่มคนก้าวร้าวและ

พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ               3(2-2-5) 

 Principle of Health Care  

 การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเช้ือ การ

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ  หลักการประเมินภาวะ

สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจและติดตามสุขภาพขั้น

พืน้ฐาน การดูแลผูป้ว่ยและการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วงอายุ 

การดูแลผูป้ว่ยที่บา้น การดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย หลักการ

และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพ ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย 

323246 พยาธิสรีรวิทยา                      3(2-2-5) 

 Pathophysiology  

 หลักการเบื้องต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการ

บาดเจ็บ  การตายของเซลล์  การอัก เสบ แผลและ

กระบวนการหายของแผล  ความผิดปกติ ใ น ก า ร

เปลี่ยนแปลงของน้ าและการไหลเวียนโลหิตและหลอด

เลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเช้ือ ภาวะช็อก 

และการบาดเจ็บในระบบต่างๆของร่างกาย 

323312 การซักประวัต ิการตรวจร่างกายและ

 อาการวิทยา                           2(1-4-4) 

 History Taking, Physical Examination 

 and Symptomology  

  แนวคิด หลักการและประเภทการซักประวัติ

สุขภาพ การตรวจร่างกายตามระบบ อาการวิทยาและการ

วินิจฉัยโรคตามระบบ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน   

323313 เทคนิคหัตถการ 1                    2(1-4-4) 

 Procedure I  

 เทคนิคหั ตถการขั้ น พื้ น ฐานส าห รับนั ก

ปฏิบัติการฉุกเ ฉินการแพทย์ ได้แ ก่  การใ ช้ยาระงับ

ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท 

หัตถการวินิจฉัย การสวนปัสสาวะ หัตถการศีรษะที่คอ 

เทคนิคพลวัตร  การช่วยคลอดปกติ  หัตถการอื่ นๆ  

หัตถการโครงร่างการชะล้างตา วิธีการบริหารยา   

 

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1                 2(1-4-4) 

 Life Support I  

 การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจ

และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เคร่ืองมือ

กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใช้เคร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ า

ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและใน

ผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  การ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคนืชีพขัน้พืน้ฐาน การฝกึทักษะ

การช่วยฟื้นคนืชีพขัน้พืน้ฐาน 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1           3(2-2-5) 

 Emergency Medical Care I  

 หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางอายุ

รกรรม การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน การดูแลผูมี้ภาวะฉุกเฉิน

ขั้นพื้นฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ภูมิคุ้มกัน โรคติดเช้ือ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด 

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช 

กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดก าเดา ความดัน

เลือดตกและการช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเด็ก และ

ผูสู้งอายุ   

323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1      3(2-2-5) 

 Emergency Trauma Care I   

  การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ 

การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หลักการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินที่มีปัญหาการบาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้มีปัญหา

การบาดเจ็บขั้นพื้นฐาน การบาดเจ็บจากทรวงอก การ

บาดเจ็บท้อง อวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การ

บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนื้ออ่อน การบาดเจ็บใบหน้า 

คอและกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บระบบประสาท การ

บาด เจ็บกรณี เฉพาะบางอย่ า ง  การบาด เจ็บจาก

สิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บหลายระบบ  
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323317 การยกและการเคล่ือนย้าย       2(1-4-4) 

 Lifting and Moving   

 หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผูเ้จ็บปว่ย

ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบ ฉุกเฉินมาก , 

ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ 

และที่สูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้ า  และการ

ฝกึทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย 

323321 เทคนิคหัตถการ 2                   3(2-4-6) 

 Procedure Technique II  

 เทคนิคหัตถการขั้นสูงส าหรับนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์  การใช้ยาระงับ

ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท 

หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดิน

ปัสสาวะ หัตถการศีรษะท่ีคอ เทคนิคพลวัตร การท าคลอด

ปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่าง วิธีการบริหารยา

และการตรวจสารเคมีพื้นฐานในเลือด 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2            2(1-4-4) 

 Life Support II  

รายวิชาบังคับก่อน : 323314 การช่วยฟื้นคนืชีพ 1 

 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด 

เด็ก และผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจโดยใช้

อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก 

การใช้เคร่ืองมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เคร่ืองมือ

กลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือกด

และอัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก 

การใช้ยาและสารน้ าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ

ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การ

ก ากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขั้นสูง และการ

ดูแลผูป้ว่ยหลังฟื้นคนืชีพ 

323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2            2(1-4-4) 

 Emergency Medical Care II    

   การดูแลผูมี้ภาวะฉุกเฉินขัน้สูง ระบบประสาท 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเช้ือ ต่อมไร้

ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

พิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

และไต  สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจาก

อุบัติเหตุ ระบบหูตาคอจมูก ความดันเลือดตกและการ

ช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในทารกแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ 

และการเจ็บปว่ยที่จ าเพาะ   

323325 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2      2(1-4-4) 

 Emergency Trauma Care II  

 การดูแลผู้มีปัญหาการบาดเจ็บขั้นสูง การ

บาดเจ็บจากทรวงอก การบาดเจ็บทอ้ง อวัยวะสืบพันธุแ์ละ

ทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนือ้อ่อน 

การบาดเจ็บใบหน้า คอและกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บ

ระบบประสาท การบาดเจ็บกรณีเฉพาะบางอย่าง การ

บาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บหลายระบบ และการ

บาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะ  

323326 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ          2(1-4-4) 

 EKG Monitoring  

 ความส าคัญของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

เส้นทางการน าคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึก

คลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐาน

และขั้นสูง  การดูแลผู้ป่วยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การ

ดูแลผู้ป่วยที่ใส่เคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ

ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ    

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิติเวชศาสตร์ 

                                            3(3-0-6)  

 Law, Ethic and Forensic Medicine 

  ห ลั ก ก า ร  ค ว า มส า คัญ ของ กฎหมาย

สาธารณสุขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กฎระเบียบ 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์

และสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด

เกิดเหตุ  หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ

วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย   

การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

และการชันสูตร การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนิติเวชศาสตร์ 

  



1050 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

323334 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์

 สาธารณภัย                           2(1-4-4) 

 Medical Management in Disaster             

 นโยบาย และแผนที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

ทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย การบริหาร

จัดการเหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนก่อนการจัดการ

ทางการแพทย์ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุอันตราย 

อุบัติภัยหมู่จากการก่อการร้ายหรือภัยพิบัติ  การจัดการ

หลังสิน้สุดสถานการณ์ การฝกึปฏิบัติทักษะการแจง้เหตุสา

ธารณภัยและการจัดการทางการแพทย์ ในสถานการณ์สา

ธารณภัย 

323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน        3(2-2-5) 

 Research of Emergency Medicine  

  หลักการและระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย  ประ เภท 

ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การก าหนดปัญหา การ

ตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ

แนวคิด  การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้

สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การเขียน

โครงร่างและรายงานการวิจัย การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

และการคน้คว้าวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

                                         3 หนว่ยกติ  

 Training of Emergency Medical 

 Operation l 

 ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับ

นักปฏิบัติการฉุกเฉิน; เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบ

การให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ 

เทคนิคพลวัตร การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการ

ในระบบสืบพันธุ์และทาง เดินปัสสาวะ  การยกและ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินิจฉัย วิธีการบริหารยา  

เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน 

หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก การ

เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้วิทยุสื่อสาร 

ก า ร รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ  แ ล ะ ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร ก่ อ น น า ส่ ง

สถานพยาบาล  

323436 สัมมนา                                 1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบคน้การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

                                          9 หน่วยกติ  

 Training of Emergency Medical 

 Operation lI 

รายวิชาบังคับก่อน : 323391 การฝกึงานปฏิบัติการ   

                            ฉุกเฉินการแพทย์ 1 

 ฝึกปฏิบัติการ สื่อสารและสั่งการในศูนย์รับ

แจ้งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วิทยุขณะออก

ปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ์

ฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบผู้

เจ็บปว่ยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและ

รายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการ  เทคนิคหัตถการขั้น

พื้นฐานส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน  การประเมินผู้ป่วย

ฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้

ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การใช้

เคร่ืองมือกลช่วยในการหายใจในผูใ้หญ่  หัตการศีรษะท่ีคอ 

เทคนิคพลวัตร  การช่วยคลอดปกติ  หัตถการอื่นๆ 

หัตถการโครงร่าง การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการ

วินิจฉัย วิธีการบริหารยา  เทคนิคการจัดการทางเดิน

หายใจ การใช้เคร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ าร่างกาย หลักการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก การกระตุก

หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  

323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

                                                        9 หน่วยกิต 

 Training of Emergency Medical 

 Operation lII   

รายวิชาบังคับก่อน : 323492 การฝกึงานปฏิบัติ 

                          การฉุกเฉินการแพทย์ 2 

ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม การรับแจ้งเหตุและ

สั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การออกแบบและการ

บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน การฝึกปฏิบัติการ
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เทคนิคหัตถการขั้นสูงส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่ 

การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์  การใช้ยาระงับความรู้สึก

เฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการ

วินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 

หัตถการศีรษะที่คอ เทคนิคพลวัตร การท าคลอดปกติ 

หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่าง การชะล้างตา วิธีการ

บริหารยา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กผู้ใหญ่ การขัดสิ่ง

ขวางทางเดินหายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอด

คาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก การใช้เคร่ืองมือกลช่วยหายใจ

ด้วยพวยลม การใช้เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือกดและ

อัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การ

ฟื้นคืนหัวใจไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วย

ไฟฟ้า การก ากับจังหวะหัวใจและการดูแลผูป้ว่ยหลังฟื้นคืน

ชีพ 

324112  การสาธารณสุข             2(1-2-3) 

 Public Health  

 ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 

บทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ข  ระบบบ ริกา ร

สาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ

แก้ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหา

สุขภาพที่ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสาธารณสุข

ในอนาคต การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและศึกษา แนว

ทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาสาธารณสุข

ของประเทศ 

324211  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 

  Health Education and Health Behavior 

  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตทางสุข

ศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ในงาน

สาธารณสุข มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนา

อนามัยชุมชน พฤติกรรมศาสตร์และกระบวนการส่งเสริม

สุขภาพ หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร และวิธีการทาง 

สุขศึกษาทั้ งรายบุคคล รายกลุ่ม  การปลูกฝั งและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แบบแผนความเช่ือด้าน

สุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การ

วางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา มาตรฐานงานสุข

ศึกษา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ วิธีการจัดระเบียบชุมชน 

การพูดในที่ ชุมชน สุขศึกษาทางสื่อสารมวลชนเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

เพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ฝึกวิเคราะห์

และวางแผนการให้สุขศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม 

324221 การป้องกันและควบคุมโรค       2(1-2-3) 

 Prevention and Disease Control  

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การควบคุมและ

ป้องกันโรค วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่

ติดต่อ โรคจากการบาดเจ็บ อุบัติ เหตุ  อุบัติ ภัย  ภัย

ธรรมชาติ และโรคจากการประกอบอาชีพ นโยบาย กล

ยุทธ์ และตัวชีว้ัดในการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

ในชุมชน ฝกึทักษะการควบคุมโรค 

324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

                                             2(1-2-3) 

 Methods of Health Education and Health  

  Promotion 

 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการทางสุข

ศึกษา ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

เป้าหมายต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริม

สุขภาพ กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 

การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัยแบบองค์รวม ตลอดจนการ

ประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกับสภาพปัญหาในชุมชนได้ 

324236 อนามัยชุมชน 1            2(1-2-3) 

  Community Health I 

  หลักการและวิธกีารวินิจฉัยชุมชน การวินิจฉัย

ชุมชน การเตรียมชุมชน การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์

สถานการณ์ชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ

วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลในการให้ความรู้ การขับเคลื่อน

ชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิเคราะห์

นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข ความส าคัญของ

การวางแผน  ประ เภทของแผนงานและ โครงการ 

กระบวนการและขัน้ตอนในการจัดท าแผนงาน โครงการ 

สาธารณสุข เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการ

ติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ 
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324241 การจัดการสุขภาพ            2(1-2-3) 

 Health Management  

  แนวคิดเก่ียวกับบริบทของสุขภาพ ระบบ

สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการ

สุขภาพ ได้แก่ การจัดการ ภาวะผู้น า การจัดการเชิงกล

ยุ ทธ์ ใ น อ งค์ ก รทา งด้ า นสุ ขภาพ  กา รบ ริห า รการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งให้ความส าคัญ

กับบริการปฐมภูมิ การจัดองค์กรการบริการปฐมภูมิ 

คุณภาพของบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ระบบบริการ

สุขภาพระดับอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม             2(1-2-3) 

  Environmental Health 

  หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ กากของเสีย ที่มีต่อ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ระดับครัวเรือนและชุมชน การ

สุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การ

สุขาภิบาลอาหาร การก าจัดขยะมูลฝอย การควบคุมแมลง

และสัตว์พาหะน าโรค ความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี 

ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์

ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลก

ร้อน 

324281 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   3(2-2-5) 

 Solid Waste and Sewage Management 

 หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน

และอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล การด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ

วิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล เช่น การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การเผา 

การน าขยะมาท าปุย๋ และการก าจัดโดยใช้กระบวนการทาง

ชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการขยะในชุมชนและ

อุตสาหกรรม เช่น การใช้ซ้ า การลดการใช้ และการรี

ไซเคลิ รวมท้ังการจัดการขยะอันตราย และขยะติดเช้ือ  

 

324311 สังคมวิทยาสุขภาพ             2(1-2-3) 

 Health Sociology 

  แนวคิด และหลักการทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเก่ียวกับสุขภาพ และการเจ็บป่วย ระบบการ

ดูแลสุขภาพต่างๆ ในสังคม ระบบความเช่ือเก่ียวกับสุขภาพ 

อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อความเจ็บป่วย การ

วิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา และการแก้ไขปัญหา

สุขภาพด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาทาง

สุขภาพ  

324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 

               2(1-2-3) 

  Ethics and Public Health Law  

  หลักการ แนวคิด และความส าคัญของ

จริยธรรมทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรม

และคุณธรรมทางวิ ชา ชีพ หลักการ แนวคิด  และ

ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุขด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเก่ียวกับอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

และนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พระราชบัญญัติคุ้ มครองโรงงาน พระราชบัญญัติ

สาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ

งานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงาน

สาธารณสุข  

324322 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย

 เบ้ืองต้น 1             2(1-2-3) 

 First Aid and Essential Patient Care I 

  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การ

วินิจฉัยโรคเบื้องต้น การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย การปฐม

พยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การดูแลบาดแผลชนิดต่างๆ 

เลือดออกมาก แผลไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย การ

ได้ รับสารพิษ การหมดสติ  การห้ามเลือด  การพัน

ผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การ

จัดการภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ 
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การช่วยฟื้นคนืชีพ และการส่งต่อผูป้่วย ฝกึปฏิบัติการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

324323 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย

 เบ้ืองต้น 2              2(1-2-3) 

 First Aid and Essential Patient Care II 

 หลักการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแล

สุขภาพเบือ้งต้น ตามระบบต่าง ๆ บน พืน้ฐานของการดูแล

แบบองค์รวม การใช้ยาที่จ าเป็น การดูแลผูป้ว่ยที่บา้น การ

เยี่ยมบ้าน ฝึกซักประวัติ การตรวจร่างกาย การดูแล

สุขภาพเบือ้งต้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งต่อผู้ป่วย 

324324 อนามัยครอบครัว           3(2-2-5) 

  Family Health  

  ความส าคัญขนาดและโครงสร้างประชากร 

ปัจจัยทางประชากรที่ก าหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ

ประชากรต่ อ ง านอนา มัยครอบค รั ว  ความหมาย 

ความส าคัญของงานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัย

อนามัยครอบครัว และงานอนามัยเจริญพันธุ ์นโยบายงาน

อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัย

เจริญพันธุ์ ปัญหางานอนามัยครอบครัวในประเทศไทย 

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การดูแลหญิง

ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด 

วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การ

ดูแลครอบครัวในวัยต่างๆ ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน 

วัยรุ่น วัยแรงงาน ผูสู้งอายุ การฝกึปฏิบัติการให้บริการงาน

อนามัยแม่และเด็ก การฝกึปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว 

324325 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    3(2-2-5) 

  Health Behavior Development 

  แนวคิดและทฤษฏี เ ก่ีย ว กับการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพันธร์ะหว่างพฤติกรรมศาสตร์ 

กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต พัฒนาการ

ทางบุคลิกภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ ความส าคัญของการของ

การให้ค าปรึกษา หลักการให้ค าปรึกษา และบทบาทของ

นักวิชาการสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชน ฝกึปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในชุมชนเมืองและชนบท 

324327 อนามัยโรงเรียน            3(2-2-5) 

 School Health  

 แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

ความหมายและความส าคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปัจจัยที่

เก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก วัยเรียน นโยบายและ

เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแผนพัฒนา

สุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ

ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน การวางแผน

ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  การจัดกิจกรรมอนามัย

โรงเ รียน  การจัดระดับบริการอนามัย โรงเ รียน  การ

ประเมินผลการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  

324328 ทันตสุขภาพ            3(2-2-5) 

 Dental Health  

  คว ามส า คัญ ขอ งสุ ขภ าพปากและฟั น 

โครงสร้างและหน้าที่ของฟัน อันตรายจากการใช้ฟันผิด

หน้าที่  โรคเหงือก โรคฟันในเด็ก ปัญหาทันตสุขภาพ 

อาหารบ ารุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้

สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใส่ฟันปลอมและการรักษา

ฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน ทันตสุขศึกษา 

324332 วิทยาการระบาด           3(2-2-5) 

 Epidemiology 

         หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา

ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ

สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ

ระบาดของโรค รวมถึง โรคประจ าถ่ิน การระบาดหมู่ และ

การประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข การวินิจฉัย

ชุมชน การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึก

ปฏิบัติการเฝา้ระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก

เหตุการณ์สมมุติ 
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324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

                                                           3(0-9-5) 

                  Filed Training Integration  

    ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏี

ในแขนงวิชาต่างๆ ที่ ได้ศึกษามาแล้ว น าไปใช้ในการ

ด าเนินงานในชุมชน การท างานเป็นทีม การศึกษาข้อมูล

พื้นฐานทั่วไปของสังคมและชุมชน การเตรียมชุมชน การ

ส ารวจและวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์สภาวะอนามัยสุขภาพ 

อนามัยของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของปัญหาชุมชน 

วิเคราะห์ปัญหาอนามัยชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาให้

สอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของ ชุมชน 

ด าเนินการตามแผน ประเมินผลและสรุปผล จัดท ารายงาน

การฝกึปฏิบัติ แนวทางในการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

324342 การบริหารงานสาธารณสุข       2(1-2-3) 

 Public Health Administration 

  แนวคิดและหลักการบริหารงานทั่วไป การ

บริหารสาธารณสุข การวางแผนงาน ทรัพยากรทาง

สาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพ การอบรม การ

นิเทศ การอ านวยการประสานงาน การควบคุมก ากับงาน

และการประเมินผล กฎระเบียบที่ เก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการและมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  

 324352 การสุขาภิบาลอาหาร            2(1-3-4) 

 Food Sanitation 

 การสุขาภิบาลอาหาร ความม่ันคงทางอาหาร 

โรคที่ เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ อันตรายจากการ

ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่

ผลิตและจ าหน่ายอาหาร พฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้

สัมผัสอาหาร การคุ้มครองผู้บ ริโภคและกฎหมายที่

เก่ียวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง

ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะและ

อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร มาตรฐานการผลิตทาง

การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์และ

ควบคุมจุดวิกฤติในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ 

 

 

324353 การจัดหาน้ าสะอาด             2(1-2-3) 

 Water Supply 

 ความส า คัญของการจั ดหาน้ า สะอาด

คุณลักษณะของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน กฎหมายและ

มาตรฐานของน้ าดื่ม น้ าใช้ แหล่งน้ า การจัดการน้ าและ

ก ร ะบ วนก า รป รั บป รุ ง คุณภ าพน้ า ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ

อุตสาหกรรม และระบบการจ่ายน้ าให้แก่ชุมชนและ

อุตสาหกรรม 

324354 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 

                                                          3(3-0-6) 

 Insects and Vectors Control 

 การจ าแนกชนิดของแมลงและสัตว์กัดแทะที่

ส าคัญและก่อปัญหาทางสาธารณสุข วงจรชีวิต การ

แพรก่ระจายของโรค ชีวนิสัย การส ารวจแมลงและสัตว์กัด

แทะ และหลักการควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์กัด

แทะชนิดต่างๆ 

324361 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย       2(1-3-4) 

 Water and Wastewater Analysis 

 แหล่งก าเนิด ประเภทและลักษณะของน้ าและ

น้ า เสีย  การวัดปริมาณการไหลของน้ าและน้ า เสีย 

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่ง

น้ า การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า การควบคุมคุณภาพในการตรวจ

วิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย ตลอดจนมีทักษะในการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย และสามารถแปลผลขอ้มูล

ที่วิเคราะห์ได้เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

324362 พษิวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

                                                          3(2-2-5) 

 Environmental and Occupational Health 

 Toxicology 

  หลักของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สารพิษใน

สิ่งแวดล้อม และความเป็นพิษของสารนั้น กลไกของ

ร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งท่ีเป็นพิษ คุณสมบัติของ 
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สารพิษอันตรายที่ใช้อย่างกว้างขวางในงานเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรม โลหะหนัก ก๊าซ สารละลาย สารก่อ

มะเร็ง และสารเคมีที่ เป็นมลพิษทางอากาศ และการ

จัดการสารพิษในสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 

324371 การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชน3(2-2-5) 

 Environmental Sanitation in Community  

 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุน

ด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตในชุมชน การสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยใน

ชุมชนทั้งในด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล การ

ควบคุมเหตุร าคาญ การสุขาภิบาลตลาดสด การควบคุม

แมลงและพาหะน าโรค โดยการปรับเปลี่ยนและประยุกต์

เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมมาใช้ในงาน

สุขาภิบาลชุมชน 

324382  การควบคุมเหตุร าคาญ กล่ิน และเสียง 

                            3(2-2-5) 

 Control for Nuisance Odor and Noise 

  บทบาทอ านาจหน้าที่ ของ เจ้ าพนั ก งาน

สาธารณสุขในการควบคุมเหตุร าคาญ กลิ่น เสียง และของ

เสียอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด การร่างข้อก าหนด

ท้อง ถ่ิน ระบบและกลไกในการควบคุมเหตุร าคาญ 

มาตรฐานที่ใช้ควบคุมเหตุร าคาญ ตัวอย่างกรณีศึกษาการ

ควบคุมเหตุร าคาญ  

324383 การบ าบัดน้ าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5) 

 Waste Water Treatment and Sludge 

 Disposal 

 ปัญหา ความส าคัญ และผลกระทบของน้ า

เสีย การจัดการน้ าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ าเสีย แนวคิดและ

วิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาด

เพื่อลดน้ าเสีย การด าเนินการและพัฒนาโครงการป้องกัน

มลพิษทางน้ าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้ าเสียในสถาน

ประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและบ ารุงรักษา

ระบบรวบรวมน้ าเสีย วิธีการและการด าเนินการควบคุม 

ตรวจสอบแก้ไขและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดและก าจัดน้ า

เสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

324384 การควบคุมมลพิษทางดิน         3(2-2-5) 

 Soil Pollution Control 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของดิน สารพิษใน

ดินที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนใน

ดินที่เกิดจากโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตร ชนิด

และประเภทของสารมลพิษทางดิน การจัดการและการ

ควบคุมภาวะมลพิษทางดิน เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษใน

ดิน การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน  

324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข         2(1-2-3) 

 Health Economics 

  แนวคิดพืน้ฐานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทาน และการบริการทางสุขภาพ 

พฤติกรรมของผู้บ ริ โภคในการบริการทางสุ ขภาพ  

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ และการบริโภคบริการทาง

สุขภาพ อิทธพิลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ต่อสุขภาพ การประกันสุขภาพ และการประกันสังคม 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับ มหภาคและจุลภาค การ

ฝึกป ฏิบั ติ เพื่ อการวิ เคราะห์ สถานการณ์ทางด้ าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

324418 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม 

                             3(2-2-5) 

 Public Health Law and Ethics 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป 

ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุขด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเก่ียวกับอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

และนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พระราชบัญญัติคุ้ มครองโรงงาน พระราชบัญญัติ

สาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ

งานสาธารณสุข การประยุกต์กฎหมายไปใช้ในงาน

สาธารณสุข และแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางวิชาชีพด้าน

สุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ 
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324426 โภชนศาสตร์            3(2-2-5) 

 Nutrition 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและ

โรคต่างๆ นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนพัฒนา

การสาธารณสุขแห่งชาติ วิทยาการระบาดส าหรับภาวะ

โภชนาการตามวัย ตัวช้ีวัดเก่ียวกับภาวะโภชนาการ ภาวะ

ทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน การประเมินภาวะ

โภชนาการ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของภาวะโภชนาการ 

ปัญหาโภชนาการในชุมชนและการแก้ปัญหา วัฒนธรรมวิถี

ชีวิตในการบริโภคอาหารของประชาชนแต่ละภูมิภาค ฝึก

ปฏิบัติการค านวณสารอาหารและพลังงาน การก าหนด

อาหารส าหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ

โดยการให้โภชนาการศึกษาในโรงเรียน และชุมชน 

324435 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology  

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ประ เภทของงานวิ จั ย  การก าหนดปัญหา  การตั้ ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ

แนวคิด  การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

เลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  

การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมิน

โครงการวิจัย 

324437 อนามัยชุมชน 2           3(2-2-5) 

  Community Health II 

  หลักการ และวิธีการส ารวจวินิจฉัยและแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขชุมชนโดยทีมงานสาธารณสุข เทคนิค

และวิธีการเป็นวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วม การ

วางแผนและประเมินผลการให้บริการสาธารณสุขชุมชน 

การก าหนดตัวช้ีวัดของโครงการ นวัตกรรมทางสุขภาพ 

การด าเนินการตามแผนและโครงการ การปฏิบัติตามแผน

และการประเมินผลงานสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย

ชุมชน 

 

 

 

324438 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

  การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้าน งานอนามัยชุมชน 

324457 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้าน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

324463 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม

 และสุขภาพ            3(2-2-5) 

 Environmental and Health Impact 

 Assessment 

 ห ลั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น

สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อ

สุขภาพ วิธีการวิ เคราะห์และการรายงานการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและการประเมินโครงการ มาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคม ด้าน

เศรษฐศาสตร์ และด้านโครงสร้างประชากร การติดตาม

ตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน มาตรฐานเกณฑ์และดัชนี ช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อม 

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม  

324471  การวิจัยทางสาธารณสุข          3(2-2-5) 

  Public Health Research 

  ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย  การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์   

สมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ชนิดของตัวแปร กรอบ

แนวคิดการวิจัย เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บ

รวบรวมข้อ มูล  แบบแผนการวิจัยทางสาธารณสุข 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้

โปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย การ 
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เขียนโครงร่างวิจัย รายงานการวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานวิจัย  

324484 การควบคุมมลพิษทางอากาศ    3(2-2-5) 

 Air Pollution Control 

 ความรู้พื้นฐานเร่ืองมลภาวะทางอากาศ มล

สารทางอากาศ แหล่งก าเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษ

ทางอากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่มีต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทาง

อากาศ แบบจ าลองการแพร่กระจายด้านมลพิษใน

บรรยากาศ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการและควบคุม

มลพิษทางอากาศ การด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ

วิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศ 

และการควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

324485 ระบบการบริหารจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม 

                             3(2-2-5) 

 Environmental Health Administration 

 System 

 หลักการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลส าหรับการ

บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดท าระบบการจด

ทะเบียนรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพของหน่วยผลิต 

(ISO 9000) และมาตรฐานสากลว่ าด้ วยการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO 14000) บทบาทหน้าที่และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐบาล เอกชน และ

องค์กรนานาชาติ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน 

การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ

การสื่อสารความเสี่ยงกับชุมชน 

324491 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

324492 การฝึกงานวิชาชีพ         6 หน่วยกิต 

 Professional Training                 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

324493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education   

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2(1-2-3) 

 Occupational Health and Safety  

 แนวคิดและความส าคัญของงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการ

ป้องกัน อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการท างาน 

วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย 

325221 พืน้ฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์

 อุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

 Basic Engineering of Industrial Hygiene 

 แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะน ามาใช้ใน

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน หลักกลศาสตร์

ของไหล ความแข็งแรงของวัสดุ การเขียนแบบทาง

วิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  

325241 อาชีวเวชศาสตร์            2(1-2-3) 

 Occupational Medicine  

 แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนา

มัย การตรวจสุขภาพพนักงาน สาเหตุ ของการเกิดโรคจาก

การท างาน และโรคที่เก่ียวเนื่องจากการท างาน กลไกการ

ท างานของร่างกาย ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย 

ผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ การ

พิสูจน์โรคที่ เกิดเนื่องจากการท างาน การป้องกันและ

ควบคุมการเกิดโรค  
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325242 โรคจากการประกอบอาชีพ       2(1-2-3) 

 Occupational Diseases  

 สาเหตุการเกิดโรคจากการท างาน และโรคที่

เก่ียวเนื่องจากการท างาน โรคจากการประกอบอาชีพที่

เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ 

โรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง การประเมิน

สุขภาพพนักงาน การเฝา้ระวังสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ          

การด าเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ การ

จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว การ

ประยุกต์วิธีการทางวิทยาการระบาดในการศึกษาปัญหา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุม

การเกิดโรค 

325312 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม           3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene  

 แ น ว คิ ด ข อ ง ง า น ท า ง ด้ า น สุ ข ศ า ส ต ร์

อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีช้ีวัด ทาง

ชีวภาพ อนุภาค ก๊าซ ไอ ตัวท าละลาย เสียงดัง อุณหภูมิที่

ผิดปกติ รังสี อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร์ การ

ส ารวจโรงงาน การประเมินการสัมผัสทางอาชีวอนามัย 

วิธีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การระบาย

อากาศในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

325313 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุข

 ศาสตร์อุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

 Industrial Hygiene Sampling and 

 Analysis 

 หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมใน

การท างาน การประเมินความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสี 

ความสั่นสะเทือน การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมทาง

ชีวภาพ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์อนุภาค สารเคมีใน

อากาศ  

325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

              3(2-2-5) 

 Law of Occupational Health and Safety

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป 

ความส าคัญของกฎหมาย การพัฒนา และการจัดการ

เก่ียวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แ ร ง ง า น  พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น 

พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

และพระราชบัญญัติอื่นๆที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ในต่างประเทศ การประยุกต์กฎหมาย

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

325322 กระบวนการผลิตและอันตราย   2(1-2-3) 

 Process and Hazards  

 แนวคิด และหลักการสร้างสถานประกอบการ

ที่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกระบวน การผลิต 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มลพิษจากการด าเนินกิจการของสถาน

ประกอบการ การวิเคราะห์อันตราย และการควบคุมจาก

ก า ร ท า ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ  ปู น ซี เ ม น ต์  

อิเล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่ ก่อสร้าง ช้ินส่วนยานยนต์ ปิโตร

เคมี สี เยื่อกระดาษ ปั๊มโลหะ อาหารและเคร่ืองดื่ม  

325323 วิศวกรรมความปลอดภัย         3(2-2-5) 

 Safety Engineering 

 วิธีการควบคุมอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีการทาง

วิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากสภาพ

การท างาน และลักษณะการท างานที่เป็นปัญหาพบบ่อยใน

โรงงานตามที่กฎหมายความปลอดภัยได้ก าหนดไว้  

สภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การ

ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล ความปลอดภัยในการ

ใช้เคร่ืองป๊ัมโลหะ ไฟฟ้า หมอ้ไอน้ า งานเช่ือมโลหะ  

325331 หลักความปลอดภัยในการท างาน 3(2-2-5) 

 Principle of Safety at Work  

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจาก

การท างาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ

ท างาน หลักการและเทคนิค ในการปอ้งกันอุบัติเหตุ บันทึก

การบาดเจ็บและประเมินความถ่ีและความรุนแรงของการ

บาดเจ็บ ในการท างาน การตรวจความปลอดภัยในการ

ท างาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ  

องค์กรความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้สวัสดิ

ศึกษา กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 
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325332 การประเมนิความเส่ียงในงานอาชีวอนามัย              

                              2(1-2-3) 

 Occupational Health Risk Assessment  

 หลักการและแนวคิดในการประเมินความ

เสี่ยงทางสุขภาพ การรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย์ การบ่งช้ี

ความเป็นอันตราย การประเมินการตอบสนองสารเคมี 

การประเมินการรับสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง ชนิดและสิ่งคุกคามทางอาชีวอนา

มัย เทคนิคการบ่งช้ีอันตราย กฎหมายและข้อก าหนดใน

การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย  

325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม        

                                                           2(1-2-3)  

 Environmental and Occupational Toxicology 

 หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย 

กล ไก  และปฏิ กิ ริย าของ ร่า งกายต่อสารพิษ  การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมี

ต่อระบบอวัยวะภายในร่างกาย กลไกการก าจัดสารพิษ

ออกจากร่างกาย สารพิษกับการเกิดโรคมะเร็ง เอกสาร

ข้อมูลเคมีภัณฑ์  การควบคุมและป้องกันความเสี่ยง

อันตรายจากการใช้สารเคมี 

325424 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉินจาก

 สารเคมี                    3(2-2-5) 

   Fire and Chemical Emergency 

 Management 

 เทคนิค วิธีการตอบโต้ เพลิงไหม้และเหตุ

ฉุกเฉินสารเคมี อุบัติเหตุที่รุนแรง หน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หน่วยงานที่จัดตั้งใน

โรงงาน การระบุอันตรายที่เก่ียวขอ้งกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การประเมินสถานการณ์ การประเมินผลกระทบจากการ

เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การวางแผนและก าหนดมาตรการ 

325425 การระบายอากาศ           3(2-2-5) 

 Ventilation  

 หลักการระบายอากาศในการควบคุมและ

ปอ้งกันมลพิษทางอากาศในการท างานที่อาจจะมีอันตราย

ต่อสุขภาพร่างกาย การระบายอากาศแบบทั่วไป การ

ระบายอากาศเฉพาะที่  การออกแบบการระบายอากาศ

แบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่  การระบาย

อากาศในอาคารและการทดสอบระบบระบายอากาศ 

325433 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความ

 ปลอดภัย            3(2-2-5) 

 Occupational Health and Safety 

 Management   

 การน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในงาน

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง หลักในการวางแผนทาง

อาชีวอนามัย การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน 

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศ  มาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถาน

ประกอบการ 

325434 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

 ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 2(1-2-3) 

 Management System of Occupational 

 Health Safety and Environment  

 หลักการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยที่ใช้ในประเทศไทยและประเทศ

อื่นๆ มาตรฐานการจัดการคุณภาพ มาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในประเทศไทย และต่างประเทศ  

325435 สัมมนา             1(0-1-2) 

 Seminar  

 การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้าน.งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

325444 การยศาสตร์            2(1-2-3) 

 Ergonomics 

 บทน าการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ 

ระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ การวัดสัดส่วนร่างกาย การ

ออกแบบสถานี ภาระงานทางสรีระวิทยา ภาระงานหนัก 
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ภาระงานจากการขนย้ายสิ่งของ พื้นฐานชีวกลศาสตร์ 

ระบบคน เคร่ืองจักร การท างานเป็นกะ จติวิทยาในการ

ท างาน  

325451 การฝึกงานวิชาชีพ         6 หน่วยกิต   

 Professional Training                 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับงาน อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

325452 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

325453 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

  การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล  การวิจัย 

การวิเคราะห์ การเขยีนรายงานการน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

327111  การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่      2(1-2-3) 

 New Health Promotion 

 ความหมายค าว่า สุขภาพ สุขภาพดี การ

เ จ็ บป่ ว ย  กา รส าธา รณสุ ข  กา รส่ ง เ ส ริมสุ ข ภ าพ 

ประวัติศาสตร์การสาธารณสุข วิวัฒนาการการพัฒนา

นโยบายงานส่งเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุข

แห่งชาติฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพ

ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์งาน

ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพทั่วโลก มาตรการ

ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแนว

ใหม่ การสร้างสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัย การสร้าง

สุขภาพตามนโยบาย 10 อ. 

 

 

 

 

327221  นโยบายและการวางแผนงานส่งเสริม 

  สุขภาพ            3(2-2-5) 

 Health Promotion Policy and Planning  

 วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎ

บัตรออตตาวาในต่างประเทศ กลยุทธ์ของการส่งเสริม

สุขภาพในต่างประเทศ  การคาดการณ์แนวโน้มและทิศ

ทางด้านสุขภาพอนามัยในอนาคต ทิศทางแนวโน้ม

โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศ

ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า จากสาธารณสุขมูลฐานสู่เมืองไทย

แข็งแรง มาตรการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่สู่อนาคต ฝึก

ทักษะการวางแผนงานการส่งเสริมสุขภาพ  

327322 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 

 Health System and Economics      

 ระบบการดูแลสุขภาพ การปฏิรูประบบ

สุขภาพไทย แนวคิด หลักการพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 

กลไกเศรษฐกิจพืน้ฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ 

อุปทานของระบบสุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ  การ

บริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ อุปสงค์ 

อุปทานของระบบสุขภาพ   

327331  การส่งเสริมสุขภาพ 1           3(2-2-5) 

 Health Promotion I 

 ความหมาย ความส าคัญ นโยบายและ

ขอบเขตของงานอนามัยหญิงตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด 

อนามัยวัยทารก อนามัยวัยก่อนเรียน อนามัยวัยเรียน 

อนามัยวัยรุ่น พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคม พัฒนาการทางด้าน

สติปัญญา และ ด้านศีลธรรม ปัจจัยส าคัญที่มีต่อสุขภาพ

ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์จนถึงวัย รุ่น รู้และเข้าใจเก่ียวกับ

ความส าคัญของเพศศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อนามัยการเจริญพันธุ์ ฝึกทักษะในบทบาทของนักส่งเสริม

สุขภาพในงานอนามัยหญิงตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด 

อนามัยวัยทารก อนามัยวัยก่อนเรียน อนามัยวัยเรียน 

อนามัยวัยรุ่น ตามนโยบาย 10 อ. 
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327332  การส่งเสริมสุขภาพ 2           3(2-2-5) 

 Health Promotion II 

 ความหมาย ความส าคัญ นโยบายและ

ขอบเขตของงานอนามัยวัยท างาน อนามัยวัยทอง อนามัย

ผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัย

ท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัญหาและสภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของวัยท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัจจัยส าคัญที่มี

ผลต่อการด าเนินชีวิตของวัยท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ  

การเตรียมเขา้สู่วัยผูสู้งอายุ การดูแลผูสู้งอายุ หลักการจัด

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปกติและผู้สูงอายุที่ มี

ปัญหา ฝึกทักษะในบทบาทของนักส่งเสริมสุขภาพในการ

ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ตามหลัก

นโยบาย 10 อ.  

327341  การออกก าลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

                                            3(2-2-5) 

 Exercises for Health Promotion 

 ความส าคัญของการออกก าลังกาย ประโยชน์ 

หลักการออกก าลังกายของบุคคลในวัยต่างๆ ปัจจัยที่

เก่ียวขอ้งกับการออกก าลังกาย รูปแบบการออกก าลังกาย

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

327342  การส่งเสริมสุขภาพจิต           3(2-2-5) 

 Mental Health Promotion 

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต 

จิตวิทยาพัฒนาการ การเลี้ยงดูที่ ถูกต้องตามวัย การ

ปรับตัว  ประ เภทของความผิดปกติทางจิต  ปัญหา

สุขภาพจิต สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแนว

ทางการแก้ไข การฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตตามวัย 

327343   จิตวิทยาพัฒนาการ           3(2-2-5) 

 Developmental Psychology 

 แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒภิาวะ การรับรู้ 

การเรียนรู้ การคดิ การจ าเชาว์ปัญญา อารมณ์ แรงจูงใจ 

ความเช่ือ ทัศนคติ คา่นิยม อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ การ

ปรับตัว พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม พัฒนาการ

ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมของ

บุคคลแต่ละวัย 

327361  การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                                            3(2-2-5) 

 Community Capacity Building 

 แนวคิด ทฤษฎี ทางมนุษยวิทยาและสังคม

วิทยาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ กลวิธีการสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชน การพัฒนาผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมการ

มีส่วนร่วม การสร้างเครือขา่ยสุขภาพ การช้ีแนะสาธารณะ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะ ในการส่งเสริมสุขภาพใน

ชุมชน ฝกึทักษะการใช้เคร่ืองมือทางมนุษยวิทยาและสังคม

วิทยาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  

327371  ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ 

                                            2(1-2-3) 

 System of Primary Health Promotion  

  Services 

 ความหมาย ระบบบริการสุขภาพอดีตถึง

ปัจจุบัน การบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ หลักการ

ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 

หลักการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

การดูแลผูป้ว่ยเร้ือรัง การดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง การส่ง

ต่อผู้ป่วย การดูแลสุขภาพที่บ้าน การบริการเชิงรุกแบบ

องค์รวม  

327372 การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  2(1-2-3) 

 Communication for Health Promotion 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ

การสื่อสาร ความรู้เก่ียวกับสื่อมวลชนและการสร้างเสริม

สุขภาพ กระบวนการก าหนดวาระด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ของสื่อมวลชนไทย การช้ีแนะทางสังคม การเจรจาไกล่

เกลี่ย  การสร้างกระแสทางสังคม การตลาดเชิงสังคม การ

รณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน ปัจจัยที่เอื้อและเป็น

อุปสรรคต่อความส าเร็จในการรณรงค์ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ    ฝกึทักษะการสื่อสารในงานส่งเสริมสุขภาพ 
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327381 การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น          2(1-2-3)

 Primary Medical Care  

 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ การ

ประเมินสภาพผู้ป่วย หลักการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค

ทั่วไป การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลผูป้ว่ยฉุกเฉิน การ

ปฐมพยาบาล เทคนิคหัตถการการดูแลสุขภาพเบื้ องต้น 

การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพ

เบื้องต้นในสถานบริการและนอกสถานบริการ 

327383 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ    2(1-2-3) 

 Health Promotion Innovation 

 ความหมายและความส าคัญของนวัตกรรม

การส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน

ทอ้งถ่ินที่สัมพันธกั์บวิถีชีวิตแบบองค์รวม ภูมิปัญญาไทยใน

การส่งเสริมสุขภาพ ประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมต่อ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน อันน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์

รวม  

327423  การจัดการเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ

                                            3(2-2-5) 

 Strategic Management in Health  

  Promotion   

 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน การ

ส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุยืน การสร้างคุณค่าและ

ความตระหนักในการส่ ง เส ริมสุขภาพทั้ ง  4 มิติ  17 

เป้าหมายกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการประชาสังคม การประยุกต์ทฤษฎี

ส่งเสริมสุขภาพ ฝึกทักษะการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

แบบองค์รวมในชุมชนและงานเวชปฏิบัติครอบครัว 

327444  โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

               2(1-2-3) 

 Nutrition for Health Promotion 

 แนวคิดด้านโภชนาการ ความส าคัญของ

โภชนาการต่อภาวะสุขภาพทุกกลุ่มวัย ชนิดและคุณค่า

สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละวัย การ

ประกอบและการจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะ

สุขภาพปกติ การให้โภชนศึกษา นโยบายการพัฒนาอาหาร

สะอาดรสชาติอร่อย อาหารปลอดสารพิษ ตลาดสดน่าซ้ือ 

ฝึกทักษะการออกแบบโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมแต่ละ

ช่วงวัย 

327451 คุณภาพชีวิตการท างาน            2(1-2-3) 

 Quality of Working Life 

 ความหมายของคุณภาพชีวิต องค์ประกอบ

ของคุณภาพชีวิต เคร่ืองมือ ตัวช้ีวัดและการประเมิน

คุณภาพ ชีวิ ต  คุณภาพ ชีวิ ตกา รท า ง านที่ ดี  สถาน

ประกอบการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ วัดส่งเสริมสุขภาพ ฝึกทักษะการใช้

เคร่ืองมือ ตัวช้ีวัดและการประเมินคุณภาพชีวิตการท างาน

ในสถานประกอบการ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด ครอบครัว 

ชุมชน  

327473 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 2(1-2-3) 

 Group Dynamics and Teamwork 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับพลวัตกลุ่มและการ

ท างานเป็นทีม พฤติกรรมการรวมกลุ่ม พัฒนาการกลุ่ม 

สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเก่ียวข้องกับกลุ่ม

บุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารภายในกลุ่ม 

รูปแบบของการท างานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างาน

เป็นทีม 

327484 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

  Research Methodology  

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

ประ เภทของงานวิ จั ย  การก าหนดปัญหา  การตั้ ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ

แนวคิด การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

เลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 

การเขยีนโครงการและรายงานการวิจัย   
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327491 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การท า

โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

327492 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training                 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

327493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education   

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน  

328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 

 การแพทย์แผนจีน                  3(3-0-6) 

 Classical Chinese for Traditional  

 Chinese Medicine Study 

 ประวัติ  วิวัฒนาการ การก าเนิดภาษาจีน

โบราณ วรรณกรรมจีนโบราณไวยากรณ์จีนโบราณ และ

พืน้ฐานภาษาจีนทางการแพทย์แผนจนี 

328211 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย  

                                                           2(2-0-4) 

 Chinese Medicine and Health system  

 in Thailand 

 ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนใน

ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจนีในโรงพยาบาล และ

ระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบ

โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจนีจรรยาบรรณแพทย์ 

 

 

 

 

 

328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1  

                                                           2(2-0-4) 

 Fundamental of Traditional Chinese  

 Medicine I 

 แนวคิดและทฤษฏีพื้ น ฐานของศาสต ร์

การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง คุณสมบัติ  และ

ความสัมพันธ์ของธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ 

คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง 

น้ า และทฤษฎีอวัยวะใน (จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตาม

แนวคิดของแพทย์จีนซ่ึง แบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะ

กลวง และอวัยวะพิเศษ 

328221 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2  

                                                          3(3-0-6) 

 Fundamental of Traditional Chinese  

  Medicine II 

 แนวคิดและทฤษฏีพื้ น ฐานของศาสต ร์

การแพทย์แผนจนี หน้าท่ีและความสัมพันธ์ ของสารจ าเป็น 

จิง ช่ี เลือด และสารน้ า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิด

โรค กลไกการด าเนินโรค หลักการป้องกันและรักษาตาม

แนวคิดของแพทย์จีน 

328222 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน

                                            4(3-3-8) 

 Diagnosis of Traditional Chinese  

 Medicine 

 การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง 

การถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์กลุ่มอาการ การ

วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ

จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม

อาการของระบบเส้นลมปราณ 

328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ       2(2-0-4) 

 Law and Ethics 

 แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบยีบอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง แนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการด าเนิน

ชีวิต 
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328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 

 Acupuncture and Moxibustion I 

 เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้น

ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุด

ฝังเข็ม 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1           4(4-0-8) 

 Chinese Pharmacology I  

 ทฤษฎีเภสัชวิทยาจนี คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ

บ่งใช้ของ กลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยา

ขับความร้อน ยาระบาย ยาขับความช้ืนและลม ยาห้าม

เลือด ยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยา

ช่วยย่อย 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2           3(3-0-6) 

 Chinese Pharmacology II 

 คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

ปรับการไหลเวียนช่ี ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา

บ ารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่น

ภายใน 

328323 ต ารับยาจีน 1           3(3-0-6) 

 Chinese Medicine Formulary I 

 องค์ประกอบของการตั้งต ารับยา กฎเกณฑ์

การตั้งต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ขอ้บง่ใช้ของต ารับ

ยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ต ารับยาขับความร้อน ต ารับยา

อุ่นภายใน ต ารับยาปรับการไหลเวียนของช่ี ต ารับยา

กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ต ารับยา

บ ารุง 

328324 ต ารับยาจีน 2           3(3-0-6) 

 Chinese Medicine Formulary II 

 ส่วนประกอบ สรรพคุณ ขอ้บง่ใช้ของต ารับยา

แก้ไอขับเสมหะ ต ารับยาระบาย ต ารับยาสมาน ต ารับยา

ช่วยนอนหลับ ต ารับยาขับลม ต ารับยารักษาความแห้ง 

ต ารับช่วยย่อย 

328325 ทุยหนา 1                            2(1-2-3) 

 Tuina I 

 ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ

ขอ้พึงระวังในการนวดทุยหนา 

328326 ทุยหนา 2                           3(2-2-5) 

 Tuina II 

 การใช้นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น 

ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจ าเดือน ปวดศีรษะ 

นอนไม่หลับ วิธีและต าแหน่งการนวดใหส้อดคล้องกับการ

วิเคราะห์กลุ่มอาการ 

328327 ฝังเข็มและการรมยา 2            2(1-2-3) 

 Acupuncture and Moxibustion II 

 เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว 

เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม 

การครอบแก้วและการรมยา 

328328 ฝังเข็มและการรมยา 3           3(2-2-5) 

 Acupuncture and Moxibustion III 

 การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่

พบบ่อย เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่

หลับ ปวดประจ าเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้

เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ 

328412  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการท าวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การ

ก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ

ก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขยีนโครงการ การสร้าง

และทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับ

วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และ

การประเมินโครงการวิจัย 

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน

                                            3(0-6-3) 

 Pediatric of Traditional Chinese 

  Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร 

ตาลขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส 
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328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(4-0-8) 

 Selected Classical Literature of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การตรวจวินิจฉัย 

การรักษาโดยหลักของคัมภีร์จักรพรรดิเหลือง คัมภีร์ซาง

หานจ๋าปิงหลุ่น และเอกสารโบราณในการรักษาโรคที่เกิด

จากความร้อน(เวินปิ้ง) 

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(4-0-8) 

 Osteopathy of Traditional Chinese 

 Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการของอาการกระดูกหัก ขอ้หลุด เส้นเอ็นเคล็ด  

328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1           5(3-6-9) 

 Chinese Internal Medicine I 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ 

328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 

 Chinese Internal Medicine I 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต 

กลุ่มอาการทางช่ี เลือดและสารน้ าในร่างกาย กลุ่มอาการ

ทางแขนขา 

328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน       2(2-0-4) 

 Ophthalmology of Traditional Chinese  

 Medicine 

 ทฤษฎีห้าล้อ ค านิยาม สาเหตุและกลไกการ

เกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์ 

 

 

กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตา

บอดสี จอประสาทตาเสื่อม 

328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน

                                            2(2-0-4) 

 Ear Nose Throat Disease of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการของโรคหูอักเสบ หูอื้อหูหนวก แมลงเข้าหู คอ

อักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก  

328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(2-4-6) 

 Gynecology Obstetrician of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการเก่ียวกับความผิดปกติของประจ าเดือน ตกขาว 

อาการเมื่อมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้ า เนือ้งอกท่ีมดลูก  

328428 สัมมนา                            1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจนี 

328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน

                                            4(4-0-8) 

 External Medicine of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง  

328530 ฝึกงานทางคลินิก 1             15  หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice I 

 ตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีน

ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท กุมารเวช นรี

เวชโดยการจ่ายยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม นวดทุยหนารักษา

โรค จัดสมุนไพรจีนตามใบสั่งของแพทย์  
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328531 ฝึกงานทางคลินิก 2             15 หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice II 

 ตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีน

ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท อายุรเวท

ภายนอก หู ตา คอ จมูก โดยการจา่ยยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม 

นวดทุยหนารักษาโรค 

341141 บทน าสู่วิชาชพีเภสัชกรรม         1(1-0-2) 

 Introduction to Pharmacy Profession 

 บทน าเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม 

ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขา

วิชาชีพต่างๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับ

งานสาธารณสุข 

341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 

 Pharmaceutical Quality Control  I  

รายวิชาบังคับก่อน    : 242101 หลักเคมี  

   242141 เคมีอนิทรีย์ 

 ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัช

ภัณฑ์ ข้อก าหนด หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธี

วิเคราะห์โดยน้ าหนักและปริมาตร ได้แก่ การไตเตรทกรด-

ด่าง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไตเตรทโดยใช้วิธี

ตกตะกอนและการไตเตรทโดยใช้ปฏิกิ ริยาเชิงซ้อน 

หลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีและปฏิบัติการ

เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์ 

341221 บทน าทางเภสัชกรรม            2(2-0-4) 

 Introduction to Pharmaceutics  

 การแนะน าหนังสือและเภสัชต ารับที่จ าเป็นต่อ

การคน้ขอ้มูลที่ส าคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเก่ียวกับ

ภาษาละตินที่ ใ ช้ในใบสั่งยา ศัพท์ทางเภสัชกรรมและ

ทางการแพทย์ เทคนิคพืน้ฐานและการค านวณเบื้องต้นทาง

เภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ สารปรุงแต่งในทาง

เภสัชกรรมโพลิเมอร์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม และเภสัชบรรจุ

ภัณฑ์ 

 

 

341222 เภสัชกรรม 1           3(2-3-6) 

 Pharmaceutics  I 

รายวิชาบังคับก่อน : 341221 บทน าทางเภสัชกรรม   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการ 

  ประยุกต์ 

 รูปแบบ และส่วนประกอบของยาเต รียม

รูปแบบยาน้ าใส รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมยา

น้ าใส หลักการทางเคมีฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับการตั้งต ารับ 

ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้ า

ใส เช่น การละลายและวิธเีพิ่มการละลาย จลนศาสตร์และ

ความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งต ารับยา

น้ าใส 

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8) 

 Pharmaceutical Quality Control II  

รายวิชาบังคับก่อน : 341201 การควบคุมคุณภาพ 

  เภสัชภัณฑ์ 1 

 ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติการด้านการ

วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้ เทคนิคสเปกโตรสโคปี โครมา

โตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งความรู้เบื้องต้น

ในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 

341302 เภสัชเคม ี1            3(3-0-6) 

 Pharmaceutical Chemistry  I  

รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิทรีย์ 

 ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิ

สม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการ

ดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชา ยาที่มีผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบ

หัวใจและหลอดเลือด และยาที่มีผลต่อระบบทางเดิน

ปัสสาวะและระบบเลือด 

341311 บทน าสู่เภสัชเวท             2(1-3-4) 

 Introduction to Pharmacognosy  

 ค าจ ากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแหล่งที่มาของยาจาก

ธรรมชาติ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การตรวจสอบ
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ลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และสมุนไพรที่มีใช้

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้าน

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน 

341312 เภสัชเวท 1            3(2-3-6) 

 Pharmacognosy  I 

 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ ร ร ม ช า ติ  ต า ม ก ลุ่ ม ข อ ง

องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ การตรวจสอบเบื้องต้น และ

วิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่ มี

แหล่งที่มาจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุนไพร และการ

ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามข้อก าหนดในต ารา

มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

341321 เภสัชกรรม 2            4(3-3-8) 

 Pharmaceutics  II 

รายวิชาบังคับก่อน : 341222 เภสัชกรรม 1 

 รูปแบบ และส่วนประกอบของยารูปแบบ

กระจายตัว เช่น คอลลอยด์ ยาน้ าแขวนตะกอน อิมัลชัน 

โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผึ้ง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการ

ทางเคมีฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตั้งต ารับ ความคงตัว และ

ประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เช่น 

วิทยาศาสตร์การไหล ปรากฏการณ์บนพื้นผิว คอลลอยด์ 

และการแพร่ผ่านผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษา

ทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบก่ึงแข็ง 

341322 เภสัชกรรม 3            4(3-3-8) 

 Pharmaceutics III 

รายวิชาบังคับก่อน : 341321  เภสัชกรรม 2 

 อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการ

เตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโคร

แคปซูล และระบบน าส่งยาอื่นๆ  การควบคุมคุณภาพยา

ของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ความแข็ง ความหนา 

ความแปรปรวนของน้ าหนัก การแตกกระจายตัว การ

ละลาย การปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา

คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ

เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง 

 

 

 

341331 เภสัชวิทยา 1           4(4-0-8) 

 Pharmacology I 

รายวิชาบังคับก่อน : 363218 กายวิภาคศาสตร์

พืน้ฐาน 

 : 367222 สรีรวิทยาทาง

การแพทย์ 2 

 หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับพื้นฐาน

การใช้ยาบ าบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย 

หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบใน

ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ กลไกการออก

ฤทธิ์ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาต่อระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ

ทางเดินอาหาร ยาที่มีผลต่อระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์

ต่างๆที่เก่ียวกับเลือด 

341332 เภสัชวิทยา 2           3(3-0-6) 

 Pharmacology II 

รายวิชาบังคับก่อน : 341331 เภสัชวิทยา 1 

 หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา

แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อ

ควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบ

ภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความ

เจ็บปวด ยาที่ใช้ในโรคหืด ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยา

ต้านแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และปรสิต ยาต้านมะเร็ง ยา

ฆ่าเช้ือ ยาตา ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ 

ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีภาวะการท างานของตับและไต

ผดิปกติ  หลักการทางพิษวิทยา ยาต้านพิษ และเภสัชพันธุ

ศาสตร์ 

341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 

                                                          3(3-0-6) 

 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

รายวิชาบังคับก่อน : 341331 เภสัชวิทยา 1 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอื้อประโยชน์ของยา 

เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมีของยา 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยา และวิธีการให้ยา รวมถึงปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
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ขจัดยา การใช้แบบจ าลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่ออธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร่างกายต่อเวลา และ

กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ หลักในการค านวณ 

และปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคน

บนพืน้ฐานของคา่พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ 

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น                 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology    

 การน าสู่ เภสัชวิ ทยา รูปแบบยาเต รียม 

ลักษณะและวิธีการให้ยา การค านวณขนาดของยา และ

กฎหมายยา เภสัชศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน

ระบบต่างๆ ที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยา

ระหว่างยา 

341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว        3(2-3-6) 

 Family Medicine Pharmacy 

 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัวมุ่งเน้นการดูแล

สุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว  โดย

ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเขา้สู่ระบบการบริบาลสุขภาพ ส่งเสริม

การดูแลสุขภาพในรูปขององค์รวม ทั้งด้านสุขภาพกาย, 

สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดล้อม ให้บริบาลทั้งด้าน

การป้องกัน, การรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยเร่ิม

จากตัวผู้ป่วยเป็นจุดเร่ิมเพื่อเขา้ถึงครอบครัวและอาจไปถึง

ชุมชนที่ผูป้ว่ยอาศัยอยู่ เขา้ใจหลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการ

สาธารณสุข นโยบาย และระบบสุขภาพของประเทศไทย 

ปัจจัยด้านครอบครัวที่ มีผลต่อการให้บริการสุขภาพ 

ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อผู้ป่วย ครอบครัวและ

ชุมชน บทบาทของเภสัชกรเยี่ยมบ้าน การค้นหาปัญหา

สุขภาพจากการเยี่ยมบา้น และวางแผนแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 

การบริหารจัดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 

341401 เภสัชเคม ี2            3(3-0-6) 

 Pharmaceutical Chemistry II 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและ

การออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ 

วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยา

ในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส สเตอ

รอยด์ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอ  ยาลดกรดยู ริค  ยา

ไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามนีและยาต้านฮีสตามนี 

และยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร 

341411 เภสัชเวท 2            3(2-3-6) 

 Pharmacognosy II 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341312  เภสัชเวท 1 

 : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการไม่พึง

ประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรม

แผนไทย และน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรใน

ลักษณะของการสัมมนา 

341421 เภสัชกรรม 4           3(2-3-6) 

 Pharmaceutics  IV 

รายวิชาบังคับก่อน : 341322  เภสัชกรรม 3 

 รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยา

ปราศจากเช้ือ เช่น ยาฉีด ยาส าหรับตา หู จมูก และคอ ยา

เตรียมชนิดผสมส าหรับให้ทางหลอดเลือดด า กระบวนการ

ท าไร้เช้ือ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาเตรียม

ปราศจากเช้ือ เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชภัณฑ์โปรตีนและเปป

ไทด์  และผลิตภัณฑ์ฝอยละอองเบือ้งต้น ปฏิบัติการเตรียม

และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ 

341431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่          1(0-3-2) 

 Current Drug Review 

รายวิชาบังคับก่อน   :  341332 เภสัชวิทยา 2 

 :  341451  เภสัชสนเทศ  

 การทบทวนข้อมูลยาและน าเสนอเก่ียวกับยา

ใหม่ที่ก าหนดให้ การประเมินคุณค่าทางเภสัชวิทยาและ

คุณสมบัติ อื่ นที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับการที่ จ ะน ายานั้ น มา

บ าบัดรักษาโรค  โดยเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยา

เก่าท่ีใช้แพร่หลายทางคลินิก 

341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว         3(0-9-5) 

 Family Practice Pharmacy  

 ระบบสาธารณสุขไทย ความเป็นมา นโยบาย

และแผนพัฒนาสาธารณสุข โครงสร้างองค์กร การ

ประสานงานสาธารณสุข ข้อมูลสถิติสาธารณสุข รวมทั้ง

เขา้ใจถึงหลักการ แนวคิดด้านสุขภาพ การเจ็บปว่ย โรค  
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คุณภาพชีวิตและการบริการสุขภาพ บทบาทของเภสัชกร

เยี่ยมบา้น การคน้หาปัญหาสุขภาพจากการเยี่ยมบา้น และ

วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ การบริหารจัดการแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย 

ครอบครัว และชุมชน 

341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม           2(2-0-4) 

 Laws in Pharmacy 

 หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่างๆ ของ

กฎหมาย เจตนารมณ์และสาระส าคัญของกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครอง

สิทธปิระโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธ ิหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม  

341443 เภสัชระบาดวิทยาเบ้ืองต้น        2(2-0-4) 

 Basic Pharmacoepidemiology  

 ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย าที่

ประยุกต์ใช้กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่

เก่ียวข้อง วิธีการวัดผลลัพธ์และสิ่งกระทบ การวิเคราะห์

แบบเมตาและการประยุกต์ใช้หลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน 

เภสัชกรรม 

341444 จริยธรรมเชิงวิชาชพี             1(0-2-1) 

 Professional Ethics 

รายวิชาบังคับก่อน : 341442  กฎหมายทาง                               

  เภสัชกรรม 

 สิทธ ิหน้าท่ี และความรับผดิชอบของเภสัชกร

ในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม 

ปรัชญาการด าเนินชวีิตเพื่อพัฒนาสังคม 

341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาท

 เภสัชกร            3(2-2-5) 

 Pharmacy Administration and 

 Pharmacist Role 

 หลักการการบริหารจัดการองค์การและการ

ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท 

หน้าที่ ของเภสัชกร รวมถึงทิศทางและแนวโน้มในการ

พัฒนาวิชาชีพ  

 

 

341451 เภสัชสนเทศ           3(2-3-6) 

 Pharmacoinformatics  

รายวิชาบังคับก่อน : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ

หน่วยบริการเภสัชสนเทศ มุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศ

งานเภสัชกรรม การบริการข้อสนเทศอย่างเป็นระบบ การ

ประเมินข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลทุกระดับ กิจกรรม

สนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติและความปลอดภัยของ

ผูป้ว่ย 

341452 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 1           5(4-2-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics I 

รายวิชาบังคับก่อน : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 บทน าสู่วิชาเภสัชบ าบัดประยุกต์ เน้นหลักการ

ให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่การตรวจสอบใบสั่ง

ยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับ สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย การตรวจ

ร่างกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและ

อาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ ปฏิกิริยาระหว่างยา การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น หลักการเภสัชจลนพลศาสตร์คลินิก หลักการ

พื้นฐานในการจ่ายยา ระบบการกระจายยาและความ

ปลอดภัยในการใช้ยา การจัดท าบันทึกกิจกรรมการให้

บริบาลเภสัชกรรม การท าประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 

ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การ

แสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา

ส าหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน

และส่วนล่าง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทาง

สูตินรเีวช และความผิดปกติท่ีพบบ่อยในสตรีมีครรภ์ 

341453 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 2           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics II 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341452  เภสัชบ าบัดประยุกต์ 1 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด

วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง

คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

ความผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบ

ตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเช้ือเบื้องต้น  โดย
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จะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรม

แก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซ่ึง

รวมถึงการสัมภาษณ์และท าประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 

การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย 

การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมใน

การใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้ค าปรึกษาและให้

ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การ

จ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่ง

ต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จ าเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง

คลินิก 

341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับบริบาล 

 เภสัชกรรม             3(2-3-6) 

 Research Methodology and Biostatistics 

 for Pharmaceutical Care 

 กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่

การเลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ

งานวิจัย การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพารา

เมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การ

แปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย และ

จริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยสาขาต่างๆ 

341541 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ            2(1-3-4) 

 Professional Communication 

 หลักการและทักษะในการสื่อสารระหว่าง

บุคคล รวมถึงการจัดท าสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อ

น าไปใช้จริงส าหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาล

ผูป้ว่ยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ  

341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4) 

 Social and Behavioral Aspects in 

 Pharmacy 

 แนวคิดสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม 

พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย์ 

มานุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ เพื่ออธบิาย

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการ

วางแผนการให้สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหา

การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน แนวคิดการใช้ยา

อย่างเหมาะสม 

341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น      2(2-0-4) 

 Basic Pharmacoeconomics 

 หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเภสัช

เศรษฐศาสตร์ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม 

341551 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 3           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics III 

รายวิชาบังคับก่อน :   341453 เภสัชบ าบัด 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด

วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง

คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเน้นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

ของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะ

ลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงร่าง 

กระดูกและข้อต่อ โรคติดเช้ือที่ซับซ้อนรวมถึงไข้เลือดออก 

ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง การบ าบัดทดแทนไต 

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ความ

ผดิปกติทางพิษวิทยา และความผิดปกติของระบบเลือด  

341552 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 4           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics IV 

รายวิชาบังคับก่อน : 341452 เภสัชบ าบัด

ประยุกต์ 1 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด

วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง

คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเน้นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

ของความผิดปกติทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาท

วิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กิน

สัน โรคลมชัก เป็นต้น) ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน 

ความผิดปกติที่ เก่ียวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหร่ี 

มะเร็งวิทยา และความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กและ

ผูสู้งอายุ  
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341553 บทน าสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม 

                                            3(1-6-5) 

 Introduction to Clerkship  

รายวิชาบังคับก่อน : 341551 เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 3   

 บทน าสู่ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ในการ

ดูแลผู้ป่วย เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับการให้บริบาล

เภสัชกรรมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ฝึกรวบรวม

ข้อมูลของผู้ป่วยและวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ยาและ

วางแผนในการติดตามการใช้ยารวมถึง การให้ข้อมูลและ

ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม  7หน่วยกติ

 Pharmacy Training 

รายวิชาบังคับก่อน : 341551 เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 3 

 จ านวนช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 

 ช่ัวโมง 

 กา รฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง เ ภสั ช ก ร ร ม ใ น

โรงพยาบาลและ/หรือร้านยา กระบวนการสั่งจ่ายยา การ

ประเมินความถูกต้องปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ

ใบสั่งยาส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เก่ียวกับเภสัชภัณฑ์

ที่มีในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาส าหรับ

ผูป้ว่ยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป้ว่ย 

341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์   3(0-9-5) 

 Research Project in Pharmaceutical 

 Sciences 

รายวิชาบังคับก่อน : 341454 ระเบยีบวิธวีิจัย 

  และ สถิติส าหรับบริบาล  

  เภสัชกรรม 

 กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าการวิจัย 

การวิเคราะห์การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และการ

น าเสนอผลงานวิจัย 

 

 

 

 

341601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 และเคมยีา          5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Natural Products and 

 Medicinal Chemistry Research 

รายวิชาบังคับก่อน : 341301 การควบคุม 

  คุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 

: 341401  เภสัชเคมี 2 

: 341411  เภสัชเวท 2 

: 341454 ระเบยีบวิธวีิจัย 

  และ สถิติส าหรับบริบาล 

  เภสัชกรรม 

 การปฏิบัติการด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง  เ ช่น  การหายาใหม่จาก

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสาร

ที่จะน ามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ

เภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน

การศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา  และ

การส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน 

341611 ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก     5 หน่วยกติ 

 Clerkship : Complementary and 

 Alternative Medicine 

รายวิชาบังคับก่อน : 341542  เภสัชศาสตร์ 

  สังคม และพฤติกรรม 

 : 341553 บทน าสู่ 

  ปฏิบัติการทาง บริบาล 

  เภสัชกรรม 

 การค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติ อภิปรายเ ก่ียว กับ

การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแพทย์แผน

ไทย การแพทย์จีน การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย และ

การแพทย์ทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะห์

และแปลผลข้อมูลที่ได้จากวารสารทางการแพทย์และ

ขอ้มูลการใช้การแพทย์ทางเลือกที่เก็บจากสถานให้บริการ

หรือในชุมชน  
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341621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หน่วยกิต 

 Clerkship: Extemporaneous Preparation 

 รายวิชาบังคับก่อน : 341421 เภสัชกรรม 4 

 ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ที่เตรียม

เพื่อใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ

รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเช้ือ และการศึกษา

ความคงสภาพเบือ้งต้น 

341641 ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ

                           5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Research in Pharmacy 

 Practice 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและ 

  สถิติส าหรับบริบาลเภสัชกรรม 

  : 341552  เภสัชบ าบัด 

   ประยุกต์ 4 

  : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ  

   ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 ปฏิบัติการท าวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจด้าน

เภสัชกรรมปฏิบัติโดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ประจ าวิชา 

341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medication management 

 system 

 การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ใน

สถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน องค์กรประเภทต่างๆ ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบ 

การวางแผน การน าลงสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล

การด าเนินการ 

341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์  

                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medicine 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมใน

สถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกับ

บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซ่ึง

รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บริการ

สารสนเทศทางยา และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย การ

พัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา

            5 หน่วยกิต

 Clerkship : Drug Information Service 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341451  เภสัชสนเทศ 

 : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย

ให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ในการค้นหา

ขอ้มูล การประเมินคุณคา่ และการน าเสนอสารสนเทศทาง

ยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วย

ให้บริการ ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด การตีพิมพ์

จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมินผลการใช้ยา 

และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การ

บริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการสารสนเทศ

ทางยาการพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับ

ผูป้ว่ย บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ และประชาชน 

341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน    5 หน่วยกติ 

 Clerkship : Community Pharmacy 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด  

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้บริบาล

เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซ่ึงรวมถึงการ

ด าเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจา่ยยา การให้ความรู้และ

ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับยา โรค และการดูแลรักษา
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ตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการ

รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเร้ือรัง 

การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับ

ผูป้ว่ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  5 หน่วยกติ 

 Clerkship : Ambulatory Care 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด     

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมใน

สถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร

ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์

ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ

เก่ียวกับใบสั่งยาและการจ่ายยา การให้ความรู้และ

ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับยา โรค และการดูแลรักษา

ตนเอง การติดตามการใช้ยาในผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง การพัฒนา

ทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร

ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ 

341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วย

 เฉพาะกลุ่ม          5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Pharmaceutical Care in 

 Special Group 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด  

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้น

สูงส าหรับผู้ป่วยพิเศษ (เช่น ผูสู้งอายุ, เด็ก, วารฟ์ารนิ เป็น

ต้น) ในการวางแผนและการติดตามการใช้ยา  การให้

ค าแนะน าสารสนเทศทางยา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย 

การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ  

 

 

 

341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูง 

                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Advanced Pharmaceutical 

 Care  

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้น

สูงส าหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและการ

ติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลสารสนเทศทางยา การให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย  การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร

สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขา

อื่นๆ 

341657 ปฏิบัติการด้านข้อมูลยาในบริษัทยา 

            5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Drug Information in 

 Pharmaceutical Industry 

รายวิชาบังคับก่อน : 341451  เภสัชสนเทศ 

 : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมิน

ข้อมูลทางยา ส าหรับบริษัทยาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

การปฏิบัติการนี้รวมถึงการฝึกตอบค าถามทางยาให้กับ

บุคลากรทางการแพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบ

การวิจัยทางคลินิก  

341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก 

                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Clinical Pharmacokinetics 

รายวิชาบังคับก่อน :  341552  เภสัชบ าบัด 

   ประยุกต์ 4 

 :  341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

   ทางบริบาลเภสัชกรรม 
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 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย

ให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์ ใช้

หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ซ่ึงรวมถึงการค านวณขนาด

ยาเร่ิมต้นและขนาดยาต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการให้ยา

อย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ท่ี

ได้จากการค านวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย 

การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวกับ

ข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้

การดูแลผูป้ว่ยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของ

การสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร

ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

341691 สหกิจศึกษา        6   หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกป ฏิบั ติ ง านด้ าน เภสั ชศาสต ร์ ใน

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเบ้ืองต้น 

              2(2-0-4) 

 Introduction to Cosmetic Science 

 ความรู้พื้นฐาน และหลักการของรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ได้แก่ 

อิมัลชัน เจล รูปแบบน้ าใส สารแขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผึ้ง 

ละอองฝอย รูปแบบแท่ง เพสต์ และการน าไปใช้ประโยชน์  

342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง       2(2-0-4) 

 Raw Materials for Cosmetics  

 หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่ 

ของวัตถุดิบ การน าไปใช้ในเคร่ืองส าอางดูแลผิวหนัง เส้น

ผม และเคร่ืองส าอางแต่งสี 

342220 กฎหมายและจริยธรรมทางเคร่ืองส าอาง

              2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Cosmetics 

 พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ระเบียบ

ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

เค ร่ืองส าอาง  กฎหมาย เ ก่ีย ว กับสารควบคุมทาง

เคร่ืองส าอาง หลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบัตร 

และเคร่ืองหมายทางการค้า แนวคิดเร่ืองการคุ้มครอง

ผู้บริโภค การจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ข้อก าหนด

ทางกฎหมายเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก และ

การปรับประสานกฎระเบยีบเคร่ืองส าอางให้สอดคล้องกัน

ในประเทศอาเซียน ความลับทางการค้า พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

342221   การผลิตเคร่ืองส าอางท่ีเป็นมิตรกับ

 ส่ิงแวดล้อม            2(2-0-4) 

 Good and Green Manufacturing in  

 Cosmetics 

 กระบวนการผลิตที่ดีในการผลิตเคร่ืองส าอาง 

วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคาร

สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือก

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝกึอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วน

บุคคล และการประเมินกระบวนการผลิต  การผลิต

เคร่ืองส าอางที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวัด การ

ตรวจสอบสารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสารพิษต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง           3(2-3-6) 

 Skin Care Products 

 โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง 

ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่

เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน 

แอนติ เจนและแอนติบอดี  การตั้ งต า รับผลิต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอางส าหรับผวิหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ 

ผลิต ภัณฑ์ ให้ ความ ชุ่ม ช้ืน  ผลิต ภัณฑ์ท า ให้ ผิ ว ขาว 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวแพ้และ

อักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ผิว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและวิธีการ

ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับ

ดูแลผวิหนัง 
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342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม           3(2-3-6) 

 Hair Care Products 

 โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้นผม 

การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เค ร่ืองส าอางส าหรับเส้นผม 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม

และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม 

ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค เทคนิคการเตรียม 

และวิธกีารทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ส าหรับดูแลเส้นผม  

342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ในเคร่ืองส าอาง 

              4(3-3-8) 

 Natural Substances in Cosmetics 

 การใช้สารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบทาง

เคร่ืองส าอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ชนิดและ

ประ โยชน์ ของพื ชส มุนไพรที่ น ามา ใ ช้ ในผลิต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ ความเป็นพิษ การสกัดสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพและ

ปริมาณของสารส าคัญและผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ด้วย

เทคนิคพื้นฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตรโฟโตเมทรี    โคร

มาโตกราฟฟี เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพของสารสกัด

ธรรมชาติ  

342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของ

 ธุรกิจเคร่ืองส าอาง           3(2-2-5) 

 Marketing and Entrepreneurship of 

 Cosmetic Business 

 หลั ก ก า ร  แ ล ะ กล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า รตลาด

เคร่ืองส าอาง ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ใหม่ออกสู่ตลาด การโฆษณา การกระจายสินค้า และการ

จัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอาง 

แนวโน้มการตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทย แนวคิด

และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเร่ิม

ธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหมท่างเคร่ืองส าอาง การบริหาร 

จัดการการประกอบการธุรกิจชุมชน OTOP SME สหกรณ์ 

และวิสาหกิจชุมชน  

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว 

              3(2-3-6) 

 Color Cosmetic Products 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เคร่ืองส าอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของสีที่ใช้ใน

เคร่ืองส าอาง ความส าคัญของสีที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง การ

ใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี และการตรวจสอบสารสี ความรู้

เบื้องต้นและการพัฒนาต ารับของเคร่ืองส าอางประเภท 

แป้งผัดหน้า เคร่ืองส าอางส าหรับตา เคร่ืองส าอางใช้แต่ง

แ ก้ม เค ร่ืองส าอางใ ช้แต่ งปาก  ห รือลิปสติก  และ

เคร่ืองส าอางส าหรับเล็บ การเตรียมและวิธีการทดสอบ

ความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งสีผิว  

342324 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก

หัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การ

เก็บข้อมูล เคร่ืองมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

แปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย  และ

จริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัย 

342325 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัย

 เคร่ืองส าอาง           3(2-3-6) 

 Quality and Safety Assessment of 

 Cosmetics  

 สารเคมีต้องห้ามในเคร่ืองส าอาง ข้อก าหนด

และปริมาณการใช้สารประกอบในเคร่ืองส าอาง ความ

ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การแพ้ การ

ระคายเคือง และการอักเสบของผิวหนัง  ที่ เ กิดจาก

สารประกอบที่ ใ ช้ ใน เค ร่ืองส าอาง  ห รือผลิต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การวิธีการทดสอบทางคลินิก ขอ้แนะน าการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม จุลินทรีย์ที่พบบนผิวหนัง การ

ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใน เค ร่ืองส าอาง  การใช้และ

ประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์  หลักการประเมิน

คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางทั้งการ

ทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทางคลินิก การ
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ปร ะ เ มิ น คุณสมบั ติ ท า ง ก า ย ภ าพ ขอ ง ผลิ ต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การประเมินความปลอดภัยทางคลินิก 

จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และการฝึกปฏิบัติทาง

เทคนิค  

342326 สุคนธบ าบัด            3(2-3-6) 

 Aromatherapy 

 ความเป็นมา วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต การ

วิเคราะห์ทางเคมีของน้ ามันหอมระเหย การตรวจวัดทาง

ประสาทสัมผัสของสุคนธบ าบัดและน้ าหอม เทคนิคการใช้

น้ ามันหอมระเหยในสุคนธบ าบัด สุคนธบ าบัดเพื่อการ

รักษา สุคนธบ าบัดเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ การฝึก

ปฏิบัติการรับรู้กลิ่น การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของน้ ามันหอมระเหย และการใช้น้ ามันหอมระเหยในการ

พัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง 

342327 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส าอาง 

              3(2-2-5) 

 Technology in Cosmetic Formulation 

 เทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองส าอาง หลักการ 

วิธีการใช้ เคร่ืองมือ เทคนิคและวิธกีารใหมท่ี่ทันสมัยในการ

วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการผลิตเคร่ืองส าอาง  

ความรู้เบื้องต้นทางนาโนเทคโนโลยี เวชส าอาง การน าส่ง

ทางผิวหนังและนวัตกรรมปัจจุบัน 

342328 สัมมนา             1(0-3-2) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย ในหัวข้อ

ทางด้านงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาที่ เ ก่ียวข้องกับ

งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  

342329 โครงงาน 1             1(0-3-2) 

 Senior Project I 

 กระบวนการวางแผนการวิจัย แนวคิด การ

ค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การรวบรวมข้อมูล และ

การน าเสนอ 

 

 

 

342340 สปาเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 

 Spa for Health  

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับองค์ประกอบและ

ประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา เอกลักษณ์   

สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรม

และจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพสปา กฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  Fundamental 

342341 เทคโนโลยีชวีภาพทางเคร่ืองส าอาง 

              3(2-2-5) 

 Biotechnology in Cosmetics 

 ค า จ า กั ดคว ามของ เทค โน โลยี ชี วภาพ 

ความส าคัญของเทคโนโลยี ชีวภาพต่อวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง เทคโนโลยีการหมัก พันธุวิศวกรรม การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการน าไปใช้

ในการตั้งต ารับทางเคร่ืองส าอาง การวิเคราะห์ฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ  

342342  อาหารเสริม            3(2-2-5) 

 Dietary Supplements 

 ชนิดของอาหารเสริม โครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต แนวโน้มที่เก่ียวกับอาหารเสริมในยุค

ปัจจุบัน และประโยชน์ของสารอาหารที่มีต่อสุขภาพ การ

ประยุกต์สมุนไพรท้องถ่ินในรูปแบบอาหารเสริม  

342343 สุขภาพและความงาม           3(2-3-6) 

 Health and Beauty  

 การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ

และความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการควบคุม

น้ าหนัก การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า เส้นผมและเล็บ การ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า 

การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน การออกแบบทรงผม และการ

พัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีทางด้านความงาม เช่น 

ไอออนโต โฟโนโฟเรซีส อินเท็นส์พัลส์ไลท์ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพและความงามร่วมกับชุมชน 
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342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

              3(2-3-6) 

 Cosmetic Products Development 

 การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง ให้มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง

จากสารธรรมชาติในท้องถ่ิน การฝกึปฏิบัต ิและการพัฒนา

สูตรต ารับเคร่ืองส าอางรว่มกับสถานประกอบการ 

342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

 เคร่ืองส าอาง           3(2-2-5) 

 Labeling and Packaging of Cosmetics 

 ป ร ะ เ ภ ท  ช นิ ด  แ ล ะ วั ส ดุ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์

เคร่ืองส าอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เค ร่ืองส าอาง  การควบคุม

คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนดทางกฎหมายเก่ียวกับ

บรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การออกแบบฉลากและ

บรรจุภัณฑ์ 

342432 โครงงาน 2             1(0-3-2) 

 Senior Project II 

 การท างานวิจัย การวิเคราะห์และแปลผล 

การอภิปรายผล สรุปผล และการน าเสนองานวิจัย 

342433  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 

342434 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

361201 จุลชีววิทยาทั่วไป                    4(3-3-8) 

 General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ

และการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ 

การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ใน

ด้านอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และ

สาธารณสุข 

361202  ราวิทยา            3(2-3-6) 

   Mycology  

 รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ วงจรชีวิต 

อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา ความสัมพันธ์ของรา

กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และความส าคัญทางเศรษฐกจิ 

361203  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      3(2-3-6) 

              Microbiology and Parasitology          

             ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต

ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ

ป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญ

ของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเช้ือและกลไกการต้านทาน

ต่อการติดเช้ือ 

361221  ระบบการจัดจ าแนกแบคทเีรีย   3(2-3-6) 

 Systematic Bacteriology 

 ระบบการจ าแนกหมวดหมู่ของแบคที เ รีย 

วิธีการจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

อนุกรมวิธาน และหลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก 

361281  เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์และการจัดการ 

 ห้องปฏิบัติการ           3(2-3-6) 

  Scientific Instrumentation and  

 Laboratory Management  

 หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่าง

ส าหรับเคร่ืองมือพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ ระบบมาตรฐาน

เค ร่ื อ ง มือ ในห้ อ งป ฏิบั ติ ก า ร  กา รบ ริห า รจั ด ก า ร

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย ระบบการ

ก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ การตรวจรับรองคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการ การ

ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนา          

และประเมินวิธีวิเคราะห์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

361301  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-3-6) 

 Research Methodology  

 หลักการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ การ
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เขยีนโครงร่างและรายงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การ

สื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการคิด

แบบวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความ รู้เชิง

วิจัย การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การ

เขียนรายงาน การอ่านและการวิเคราะห์ การวิจารณ์

บทความวจิัยจากวารสารต่างประเทศ 

361302  ไวรัสวิทยา            3(2-3-6) 

 Virology 

 โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจ านวน การ

ก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัยไวรัสในคน สัตว์ 

พืช และแบคทเีรีย ความสัมพันธร์ะหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

และการน าไปประยุกต์ 

361303 ปรสิตวิทยา            3(2-3-6) 

 Parasitology 

 รูปร่าง วงจรชีวิต การก่อโรคและอาการ การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือปรสิต 

361304  ชีววิทยาของเห็ด           3(2-3-6) 

 Biology of Mushroom 

  โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัด

หมวดหมู่ การจ าแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การ

เพาะเห็ด ประโยชน์และโทษของเห็ด ความส าคัญทาง

เศรษฐกจิ และการประยุกต์ 

361305  ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์     3(2-3-6) 

 Yeast and Yeast Technology 

 โ ค ร งส ร ้า ง และหน ้าที ่ ว ง จ รช ีว ิต  กา ร

สืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และ

การเก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ 

กระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์ 

361306  สาหร่ายวิทยา           3(2-3-6) 

 Phycology  

 สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต  อนุกรมวิธาน 

นิเวศวิทยาของสาหร่ายน้ าจืดและสาหร่ายทะเล      และ

ความส าคัญทางด้านเศรษฐกจิ 

 

 

361311  พันธุศาสตร์ของจุลินทรยี์         3(2-3-6) 

 Microbial Genetics 

  โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของ

จุล ินทรีย ์ การควบคุมการแสดงออกของยีน  การ

ถ่ายทอดของยีน การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรม และ

การประยุกต์ใช้ 

361331  สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรยี์ 

                                                          4(3-3-8) 

 Microbial Physiology and Ecology 

 อ งค์ ป ร ะ กอบทา ง เ ค มี แล ะหน้ าที่ ข อ ง

โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ ชีวสังเคราะห์  และการ

รวมตัวเป็นโครงสร้างของเซลล์ การเกิดลักษณะทาง

สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญ

และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม

และการควบคุม นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ และการสื่อสาร

ระหว่างเซลล์ 

361341  จุลชีววิทยาการเกษตร           3(2-3-6) 

 Agricultural Microbiology 

 การประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติ ทางด้านการเกษตร การควบคุมโรคพืช การเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 

361351  วิทยาภูมิคุ้มกัน           3(2-3-6) 

 Immunology 

 เซลล์ และ เนื้ อ เยื่ อ ของระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น 

แอนติ เจน แอนติบอดี  ปฏิ กิ ริยาระหว่ างแอนติ เจน 

แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่

ปกติ การวินิจฉัยและการประยุกต์ใช้ 

361352  แบคทเีรียวิทยาทางการแพทย์   3(2-3-6) 

 Medical Bacteriology 

 โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียก่อ

โรคในคนและสัตว์ การก่อโรค อาการของโรค การวินิจฉัย 

การรักษา การป้องกันและการควบคุม แบคทีเรียประจ า

ถ่ินในคนและสัตว์  ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และ

แบคทีเรียก่อโรค 
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361353 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง 

 การแพทย์                  3(1-4-4) 

  Principle of Medical Microbiology and  

  Parasitology 

 หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา 

ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย

ในระดับห้องปฏิบัติการของโรคติดเช้ือที่มีสา เหตุจาก

แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่

ส าคัญของประเทศ 

361354  ภูมิคุ้มกันวิทยาประยุกต์และโรคติดเช้ือ

               2(1-2-3) 

 Applied Immunology and Infectious 

 Disease 

 การบูรณาการความ รู้ทาง ภู มิคุ้ ม กันวิทยา 

แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยา และปรสิตวิทยาทาง

การแพทย์  ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อ

โรค พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค 

พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจ

วินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความ รู้และป้อง กันโรคแก่

ประชาชนในชุมชน 

361355  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1      3(2-3-6) 

 Medical Microbiology I 

 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่

ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การ

ปอ้งกันและการควบคุม 

361356  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2     3(2-3-6) 

 Medical Microbiology II 

 แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความส าคัญทาง

การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ

อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและ

การปอ้งกัน 

 

 

 

361357  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 2(2-0-4) 

 General Medical Parasitology 

 ปรสิตทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต 

ระบาดวิทยา การติดต่อ พยาธสิภาพและอาการ การตรวจ

วินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม ความสัมพันธ์

ระหว่างโฮสต์กับปรสิตและกรณีศึกษา 

361358  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 Medical Parasitology 

 รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความส าคัญทาง

การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ

อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การ

ปอ้งกันและควบคุม 

361371 จุลชีววิทยาอาหาร            3(2-3-6) 

 Food Microbiology 

 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร 

จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การ

เน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกัน

คุณภาพอาหารในระบบมาตรฐานสากล 

361401 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น            2(1-3-4) 

 Introduction to Bioinformatics 

 การสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ การกลั่นกรอง การจัดระบบ การ

เปรียบเทียบ การวิ เคราะห์ การแปลผลข้อมูล และการ

ประยุกต์ใช้ 

361441 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม           3(2-3-6) 

 Environmental Microbiology 

 จุลินทรีย์ ในสภาพแวดล้อม บทบาทของ

จุลินทรีย์ในการรักษาสภาพสมดุล และการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม การบ าบัดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษโดย

วิธีทางจุลชีววิทยาและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 

361451   จุลชีววิทยาสุขาภิบาล           3(2-3-6) 

 Sanitation Microbiology 

  การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม การ

ควบคุมจุลินทรีย์ในน้ า อากาศ อาหาร สถานประกอบการ 

ที่พักอาศัย แนวทางแก้ไขและปอ้งกัน 
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361452  โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 3(3-0-6) 

 Emerging and Re-emerging Infectious  

 Diseases 

 โรคติดเช้ือจากจุลินทรีย์ท่ีพบใหม่และอุบัติซ้ า 

ประวัติความเป็นมา เช้ือสาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การ

รักษา ระบาดวิทยา การปอ้งกันและควบคุม 

361471  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          3(2-3-6) 

 Industrial Microbiology 

 การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์

ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของ

จุลินทรีย์ การแยก การท าให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ การก าจัด

ของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

361491  ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา     3(0-6-3) 

 Special Problem in Microbiology 

 ฝกึปฏิบัติท าปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา การ

ตั้งสมมุติฐาน การวิ เคราะห์ การแปลผลข้อมูล การ

อภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและการน าเสนอ

ผลงานวิจัย และฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

361492 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบ 

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา 

361493  การฝึกงาน                          6 หน่วยกติ  

(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 

 Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับจุล ชีววิทยาในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

361494 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับจุล ชีววิทยาในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

361495  การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา  

363202 กายวิภาคศาสตร์ 1            3(2-3-6)

 Anatomy I 

 บทน าสู่มหกายวิภาคศาสตร์และกระดูก หลัง

ส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่ 

หน้าอก รักแร้ ต้นแขนและปลายแขน มือ ขอ้ต่อของรยางค์

บน บริเวณก้น ต้นขาและปลายขา เท้า และข้อต่อของ

รยางค์ล่าง  

363203 กายวิภาคศาสตร์ 2           3(2-3-6)

 Anatomy II 

 ผนังหน้าท้องและขาหนีบ ช่องอกและปอด 

ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภายในช่องท้อง 

ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และฝีเย็บ คอ บริเวณด้านหน้ากกหู

และใบหน้า บริเวณขมับ ส่วนลึกของขมับและข้อต่อของ

ขากรรไกร กะโหลกศีรษะ หนังศีรษะ เยื่อหุ้มสมองและไข

สันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอ่งรับเลือดในเยื่อหุม้สมอง ช่อง

ปากและจมูก หูและตา คอหอย กล่องเสียงและหลอดลม 

363209  ประสาทกายวิภาคศาสตร์        4(3-3-8)

 Human Neuroanatomy 

 บทน าสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง 

ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาค

ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี

เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท

รับกลิ่นการเรียนรู้และจดจ า เบซอลแกงเกลี่ย ระบบ

ประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ

ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาท

การมองเห็น 
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363213   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1      3(2-3-6) 

             Human Anatomy I  

             กระดูกหลังส่วนตืน้และส่วนลึก บริเวณทา้ยทอย 

ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและ

ปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขา

หนีบ อวัยวะภายในช่องทอ้ง ผนังด้านหลังช่องท้องและ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2   3(2-3-6) 

Human Anatomy II  

ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้าง

ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อ

ขากรรไกรและกล้ามเนือ้บดเคี้ยว คอ 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน          3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

 มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 

และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ 

ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ 

ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ

ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก 

363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน          3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

 บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์

วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ

ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือด 

ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์

เพศหญิง 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์           3(2-3-6) 

Histology  

เซลล์วิทยา เนือ้เยื่อบุผวิและเนือ้เยื่อเก่ียวพัน 

ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ

ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ

ระบบน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์พศชาย 

และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์        4(3-3-8) 

Neuroanatomy 

บทน าสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย                   ได

เอนเซฟาลอนระบบประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบกิสมอง

ใหญ่ เส้นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดใน

สมองและไขสันหลังระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาท

รับความรู้สึก การได้ยินและการทรงตัว การมองเห็น และ

ระบบประสาทอัตโนมัติ 

363251 คัพภวิทยา  1(1-0-2) 

General Embriology  

บทน าสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน 

ระบบประสาทรับกลิ่ นและระบบลิมบิ ก สมองใหญ่  

เส้นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและ

ไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับ 

ความรู้สึก การได้ยินและการทรงตัว การมองเห็น และ

ระบบประสาทอัตโนมัติ  

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น         4(3-3-8)   

 Fundamental Medical Biochemistry  

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิ ซึม ของ

คา ร์ โ บ ไ ฮ เด รต  โปรตี น  ลิ ปิ ด  แล ะกรดนิ ว คลิ อิ ก 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก

ของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 

โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพ

โภชนาการ วัฏจักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมี

ของเนื้อเยื้อเก่ียวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทาง

ชีวเคมี 

365212  ชีวเคมพีื้นฐาน               3(2-3-6) 

  Basic Biochemistry 

  นิ ย า ม แล ะหลั ก ก า ร ขอ ง ชี ว เ ค มี  ช นิ ด 

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 
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คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการ

ควบคุม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาท

ของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของ

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ  

365213 ชีวเคมกีารแพทย์พื้นฐาน 1       3(2-3-6)  

 Basic Medical Biochemistry I      

 โครงสร้าง ประเภท และคุณสมบัติทางเคมี

ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ

กรดนิวคลีอิก ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการท างาน

ของเอนไซม์ กลไกการการท างานของฮอร์โมน โภชนาการ

และเมแทบอลิซึมของวิตามินและแร่ธาตุ การถ่ายทอด

ข้อความทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการ

แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยา

โมเลกุล ชีวสารสนเทศและการประยุกต์ ใ ช้ในทาง

การแพทย์ 

365214 ชีวเคมกีารแพทย์พื้นฐาน 2       3(2-3-6)  

 Basic Medical Biochemistry II      

 ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของสาร

ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรด

นิวคลีอิก ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึมในมนุษย์ สื่อ

สัญญาณภายในเซลล์ ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีของการ

เกิดมะเร็ง พืน้ฐานทางชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบ

โอติกต่อสารชีวโมเลกุล และการน าความรู้ทางชีวเคมีไป

ประยุกต์ใช้ในทางคลินิก 

365215  ชีวเคมทีั่วไป                          4(3-3-8)   

 General Biochemistry  

 นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทาง

เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก 

จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมน สารอาหาร การ

แสดงออกของยีนและการควบคุมการ หลักการและเทคนิค

ทางอณู ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและ

ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง 

การทดสอบสารชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของ

เอนไซม์ 

365216  ชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกุล      4(3-3-8)  

 Biochemistry and Molecular Biology 

 คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิ

ซึม ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด 

และกรดนิวคลีอกิ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะ

ปกติและความสัมพันธ์กับภาวะการเกิดพยาธิสภาพ การ

แสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและการ

ประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์ 

365217  ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ   2(1-2-3) 

 Cell Biology and Tissue 

 ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ี ระบบการท างาน การ

ควบคุมการท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกการขนส่ง

ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฎจักร

เซลล์ การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์

และเนือ้เยื่อ 

365218 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน         3(2-3-6) 

 Hematologic and Immune System 

 ระบบน้ าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ

ท าลายเม็ดเลือด หน้าท่ี กลไกการท างาน และการควบคุม

การท างานของระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพในระบบเลือด

และระบบภูมิคุ้มกัน 

365221  หลักการของชีวเคมี           4(3-3-8) 

 Principle of Biochemistry 

 องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ โครงสร้าง 

คุณสมบัติ การสร้าง การสลายและการควบคุมเมแทบอลิ

ซึมของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิ

โน โปรตีน นิวคลีโอไทด์และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึม

ของวิตามิน จลศาสตร์ของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ 

และความสัมพันธข์องเมแทบอลิซึมพลังงาน 

365313   โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8) 

 Diseases and Disorders in Biochemistry  

 ความสัมพันธ์ทางคลินิกของสารชีวโมเลกุล

กับโรคและความผิดปกติในวิถีเมแทบอลิซึมอันน าไปสู่



คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1083 

 

อาการของโรคในมนุษย์ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดง

แข็ง โรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคมะเร็ง ภาวะ

ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน และความผิดปกติทางเมแทบอ

ลิซึมที่มีแต่ก าเนิด วิธีการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ

สกัดและแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  

365321   ชีวเคมเีชิงสรีรวิทยา           4(3-3-8)

 Physiological Biochemistry 

 เกลือแร่ สมดุลน้ าและอิเล็กโทรไลต์ เมแทบอ

ลิซึมของสารชีวโมเลกุลในระบบต่างๆ ของร่างกาย ระบบ

ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกระแสโลหิต ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ชีวเคมีของกล้ามเนื้อ ตับ ไต และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 

การตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีในเลือดและปัสสาวะ 

เอนไซม์เพื่อการวินิจฉัย การตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

องค์ประกอบทางโภชนาการในอาหาร การวิเคราะห์

ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอปซอร์บชัน 

หลักการใช้สารรังสีไอโซโทปและความปลอดภัย 

365341   ชีวเคมเีทคโนโลยี           3(2-3-6) 

 Biochemical Technology 

 การประยุกต์ชีวเคมีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

บทบาทของจุลินทรีย์ในการเพิ่มปริมาณสารอาหาร พรี

ไบโอติกส์ โพรไบโอติกส์ ซินไบโอติกส์ ผลิตภัณฑ์จากการ

ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ วิตามนิ แอลกอฮอล์ โอลิ

โกแซ็กคาร์ไรด์และพอลีแซคคาไรด์ การประยุกต์ใช้

เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

365331   พิษวิทยาเชิงชีวเคมแีละการเกิดมะเร็ง 

                                                          3(2-3-6) 

 Biochemical Toxicology and 

 Carcinogenesis 

 ลักษณะและคุณสมบัติของสารซีโนไบโอติก 

กลไกก าจัดพิษของสารซีโนไบโอติก กลไกระดับโมเลกุล

ของการออกฤทธิ์ของสารพิษ ได้แก่ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ 

ฤทธ์ิก่อมะเร็ง ฤทธ์ิการก่อวิรูป และฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ ใน

ร่างกาย ลักษณะของมะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็ง ยีนกับ

มะเร็ง การปอ้งกันและการรักษา อาหารกับโรคมะเร็ง 

 

365332   ชีวเคมเีชิงโภชนาการ           3(2-3-6) 

 Nutritional Biochemistry 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของธาตุอาหาร

หลักและธาตุอาหารรอง ความต้องการพลังงานและธาตุ

อาหารของร่างกาย ความสัมพันธร์ะหว่างโภชนาการกับเม

แทบอลิซึมในสภาวะปกติและผดิปกติ การประยุกต์ในด้าน

การพัฒนาสุขภาพและการแก้ปัญหาทุพโภชนาการใน

ชุมชน กลไกของพยาธิสภาพที่เกิดจากการได้รั บธาตุ

อาหารในสัดส่วนที่ผดิปกติและสารพิษท่ีปนเปื้อนในอาหาร 

365361  ชีวเคมพีันธุศาสตร์           3(2-3-6) 

 Biochemical Genetics 

 โครงสร้าง หน้าที่และองค์ประกอบของสาร

พันธุกรรม ยีนและจีโนม กลไกการจ าลองดีเอ็นเอ การ

ถอดรหัส การแปลรหัส การควบการแสดงออกของยีนใน

โปรคาริโอตและยูคาริโอต การกลายพันธุ์และการพ้องรูป

ของดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอและโปรตีน

รีคอมบิแนนท์ โคลนนิ่ง การฝึกปฏิบัติในการสกัดดีเอนเอ

และพลาสมิด ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การตัดดีเอ็นเอ

ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ การเช่ือมต่อดีเอ็นเอ ทรานสฟอร์

เมชัน ทรานสเฟคชัน คอนจูเกชัน การคัดเลือกโคลนและ

การตรวจสอบการแสดงออก การท าโปรตีนให้บริสุทธิ์  

และชีวสารสนเทศ 

365362  เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 

                                                          3(2-3-6) 

 Techniques in Cell and Molecular  

 Biology 

 การเพาะเลี้ยงเซลล์ การแยกเซลล์ โฟลไซโท

เมทรี การตรวจสอบทางชีวภาพของเซลล์ การเจริญและ

การตายของเซลล์ การสกัด การเตรียมบริสุทธิ์และการ

วิเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน อิเลคโตรโฟรีซิส 

การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและ 

อีไลซา 

365391   สัมมนา             1(0-3-2) 

 Seminar  

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
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การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านชีวเคมี 

365432   หัวข้อพิเศษ            3(2-3-6) 

 Special Topics  

 การก าหนดประ เด็ นหั วข้ อที่ สน ใจหรือ

กรณีศึกษาเก่ียวกับชีวเคมี การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามและกระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา  

365433  ชีวเคมขีองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 3(2-3-6) 

 Biochemistry of Natural Products 

 โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติของสารออก

ฤทธิ์ที่พบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถีเมแทบอลิ

ซึม กลไกการออกฤทธ์ิในเชิงชีวเคมี คุณสมบัติที่มีผลในเชิง

ป้องกันหรือรักษาความผิดปกติของโรค การเตรียมสาร 

การแยกสาร การหาชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดย

ใช้เทคนิคทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ในท้องถ่ินมากับการแก้ไขและป้องกันความผิดปกติทาง

ชีวเคมี 

365434  ชีวเคมขีองเวชส าอาง           3(2-3-6) 

 Biochemistry of Cosmeceuticals 

 ลักษณะ สมบัติของเวชส าอาง การน ายาและ

เคร่ืองส าอางเข้าสู่ เซลล์เป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์

ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์ การ

ตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและเคร่ืองส าอาง 

กลไกของปฏิ กิ ริยา  ประโยชน์และโทษของยาและ

เคร่ืองส าอางที่ผลิตจากสารเคมี สารธรรมชาติ และ

สารอาหารเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม อาหารเสริม

สุ ขภาพ  สปา  แล ะ เทค โน โลยี ก า รพัฒนาย าและ

เคร่ืองส าอาง 

365435  ชีวเคมขีองภาวะเครียดออกซิเดชัน 3(2-3-6) 

 Biochemistry in Oxidative Stress 

 โครงสร้าง สมบัติของสารอนุมูลอิสระ การ

สร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่

ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะเครียดทาง

ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชันในโรค

ต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน 

ความเสื่อมและชราของเซลล์  ชนิด โครงสร้าง สมบัติและ

การท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ แหล่งของสารต้าน

อนุมูลอิสระจากอาหารและสารธรรมชาติ  

365436  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์และเนื้อเยื่อ 

                                                          3(2-3-6) 

 Techniques in Cell and Tissue Culture 

 วิธีการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ 

เซลล์ทุติยภูมิ เซลล์ที่มีการเพิ่มจ านวนได้ไม่สิ้นสุด เซลล์

ชนิดที่เกาะพื้นผิวและชนิดลอย การเพาะเลี้ยงเนือ้และการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์  

365492   การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ

วิจัย การวิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีวเคมี 

365493   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ  การเ รียน รู้  การเพิ่ มพู น

ประสบการณ์และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีวเคมีใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

365494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับชีวเคมี ในฐานะพนักงาน

ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

366213 พยาธิวิทยา             3(2-3-6) 

 Pathology  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้เยื่อ

รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรค

โดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธสิภาพที่

มีต่อการท างานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการ

ของโรคระบบต่าง ๆ 

366300   พยาธิวิทยาพื้นฐาน            3(3-2-7) 

 Basic Pathology 

 การสังเกตด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ สาเหตุและกลไกการเกิดพยาธิสภาพ พยาธิ
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สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในเซลล์และเนือ้เยื่อท่ีได้รับบาดเจ็บ การ

อักเสบ กระบวนการสมานแผล โรคติดเช้ือ ความผิดปกติ

ของระบบไหลเวียน ความผิดปกติของของเหลวและอิเล็ก

โตรไลต์ เนื้องอก พยาธิวิทยาเชิงภูมิคุ้มกัน โรคที่มีสาเหตุ

จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และพยาธิสภาพจากความไม่

สมดุลของสารอาหาร 

367200   สรีรวิทยาพื้นฐาน           3(2-2-5) 

 Basic Physiology   

   บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของ

ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาเซลล์ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกาย ตลอดจนการท างานร่วมกันของระบบเหล่านี้

ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ภาวะปกติ 

367201 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์      3(2-3-6) 

 Basic Human Physiology 

 หน้าที่ กลไกทางสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ 

สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท  ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบสืบพันธุ ์และ

การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์           3(2-3-6) 

 Human Physiology 

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานทั่วไปของ

ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานร่วมกันของระบบ

เหล่านี้ในการควบคุมและการรักษาสมดุลของร่างกายให้

อยู่ในภาวะปกติ 

367204 หลักสรีรวิทยา                       4(3-3-8)                   

Principle of Physiology 

หน้าท่ีและกลไกการท างานของระบบต่างๆ 

ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้

ทอ่ ระบบสืบพันธุ ์และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

368110   อาหารและโภชนาการพื้นฐาน   3(3-0-6) 

 Food and Basic Nutrition 

  บทน าสู่อาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 

หมู่ สารอาหาร สารเติมแต่งอาหาร การก าหนดฉลาก

อาหาร การใช้พลังงานและสมดุลพลังงานในร่างกาย ภาวะ

ทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภค

อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเชิงพันธภาพ และ

โภชนบ าบัดเบื้องต้น  

368200 โภชนบ าบัด              3(3-0-6) 

 Nutrition therapy 

 รายวิชาบังคับก่อน ชีวเคมพีื้นฐาน   

 แนวคิดของโภชนาการ ความส าคัญของ

โภชนาการต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ความต้องการ

สารอาหารและโภชนาการในแต่ละวัย การประเมินภาวะ

ทางโภชนาการเบื้องต้นอาหารทางการแพทย์ และหลักการ

ของโภชนบ าบัด 

368211 เคมอีาหาร            3(2-3-6) 

 Food Chemistry  

 นิยามและความส าคัญของ เคมีอาหาร 

สารประกอบทางเคมีในอาหาร สารอาหารและสารที่ไม่ใช่

สารอาหาร คุณสมบัติด้านกายภาพและเคมี  ปฏิกิริยาเคมี

ในอาหาร สารเติมแต่งอาหาร สารกันเสีย สารกันหืน วัตถุ

ปรุงแต่งกลิ่นและรส การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทาง

เคมีในกระบวนการต่างๆ หลักการและเทคนิคการ

วิเคราะห์อาหารทางเคมี  

368212   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                             3(2-3-6) 

 Food Science and Technology 

 ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  ปัจจัยที่

มีผลต่อคุณภาพของอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร

ระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร 

การเน่าเสียของอาหาร ความปลอดภัยและการประกัน
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คุณภาพของอาหาร การปรับปรุงคุณภาพและคุณค่าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร และการควบคุมและ

มาตรฐานอาหารเบื้องต้น 

368313 การวิเคราะห์อาหารและการประเมนิภาวะ

 โภชนาการ                            3(2-3-6) 

 Food Analysis and Assessment of 

 Nutritional Status  

 การวิ เคราะห์สารอาหารและสารที่ ไ ม่ ใ ช่

ส า รอาหาร  ผลของภาว ะทุ พ โภชนาการต่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลักการการประเมินภาวะทาง

โภชนาการของบุคคลและชุมชน เกณฑ์ส าหรับการวินิจฉัย

ภาวะโภชนาการของบุคคล และวิธีการประเมินภาวะ

โภชนาการทางตรงและทางอ้อม  

368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Biochemical Nutrition 

  บทน าสู่โภชนาการเชิงชีวเคมี ความส าคัญ

ของสารอาหารต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการ

และการใช้สารอาหารของอวัยวะต่างๆ สมดุลพลังงาน 

ของเหลวและ อิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลง

เชิงชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ภาวะทุพ

โภชนาการและความผิดปกติเชิงชีวเคมี และผลของ

สารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน

เชิงชีวเคมี พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการเบื้องต้น 

368320    โภชนาการในวัฏจักรชีวิต         3(3-0-6) 

 Nutrition in Life Cycle 

 ความส าคัญของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ

บุคคล การจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่

ละระยะของ วัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก 

วัยรุ่น ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร และวัยชรา โภชนาการ

เพื่อการส่งเสริมสรรถภาพทางกายและโภชนาการการ

กีฬา และโภชนาการส าหรับนักมังสวิรัติ  

368321  การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ   2(1-3-4) 

 Nutritional Counseling 

 การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล เทคนิคและ

วิธีการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการแก่บุคคลและชุมชน 

368322   การจัดการการบริการอาหาร    2(1-3-4) 

 Food Service Management 

 หลักการบริหารจัดการอาหาร และการ

บริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการในโรงพยาบาลหรือ

สถานประกอบการ 

368323 โภชนาการทางคลินิก           3(2-3-6) 

 Clinical Nutrition 

 บทน าสู่โภชนาการทางคลินิก สมดุลและการ

เสียสมดุลของระบบเมแทบอลิซึม ตัวบ่งช้ีทางชีวเคมีใน

เลือดและปัสสาวะและอาการทางคลินิก การประเมิน

สภาวะทางโภชนาการโดยวิธีทางชีวเคมีและการแปลผล

ของภาวะทุพโภชนาการและโรคที่ส าคัญ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารอาหารและยา ผลของสารอาหารและสาร

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการบ าบัด 

368340  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์ 

                             3(2-3-6) 

 Natural Products and Nutraceuticals 

 แหล่งก าเนิดและการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ในสิ่ ง มี ชีวิต  หลักการแยกสารผลิต ภัณฑ์

ธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและเคมี กฎหมายอาหาร

และยา เภสัชโภชนาการเบื้องต้น ฤทธิ์ทางชีวภาพของ

อาหารเชิงพันธภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพ  

368341  พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ        3(2-3-6) 

 Nutritional Pathology 

 บทน าสู่พยาธวิิทยาเชิงโภชนาการ การเปลี่ยน

ทางพยาธิสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกายและการเกิด

พยาธิสภาพที่มีสาเหตุจากอาหาร สารพิษในอาหารและ

สิ่งแวดล้อม ภาวะทุพโภชนาการ ความเครียด และการติด

เช้ือ ผลของการใช้สารอาหารเพื่อลดความเสี่ยงและ

ปอ้งกันโรค 

368424 โภชนาการและการก าหนดอาหาร  3(2-3-6) 

             Nutrition and Dietetics 

 บทน าสู่การก าหนดอาหาร หลักการการ

ก าหนดอาหาร ความต้องการสารอาหารของร่างกายใน
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ภาวะปกติและขณะเกิดพยาธิสภาพ รายการอาหาร

แลกเปลี่ยน การดัดแปลงสูตรอาหาร การก าหนดอาหาร

ส าหรับการควบคุมน้ าหนักและภาวะไขมันในเลือดสูง และ

การก าหนดอาหารส าหรับการป้องกันและบ าบัดโรคที่

ส าคัญ   

368425 โภชนบ าบัดทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 Medical Nutrition Therapy  

รายวิชาบังคับก่อน : 368323 โภชนาการทาง

คลินิก 

Prerequisite : 368323 Clinical Nutrition 

 บทน าสู่โภชนบ าบัดทางการแพทย์  นิยาม 

ลักษณะ และชนิดของอาหารทางการแพทย์ ความส าคัญ

ของอาหารทางการแพทย์ต่อการบ าบัดและฟื้นฟูโรค สูตร

อาหารทางการแพทย์ และหลักการของโภชนบ าบัดทาง

สายและหลอดเลือดด า  

368426 โภชนาการชุมชน                    2(2-3-6) 

 Community Nutrition  

 แนวคิดพื้นฐานทางเวชศาสตร์ชุมชนและ

ระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ์ทางโภชนาการใน

ชุมชนหรือกลุ่มประชากร ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของการ

เกิดปัญหาทางโภชนาการและการป้องกัน การประยุกต์ใช้

วิธีการประเมินภาวะทางโภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาโภชนาการ แนวทางส าหรับการให้ค าแนะน า 

ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินสถานการณ์ทาง

โภชนาการ 

368430    สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านโภชนาการหรือ

โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 

368431  การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านโภชนาการหรือโภชนบ าบัดทางการแพทย์   

368432   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับโภชนาการหรือโภชนบ าบัด

ทางการแพทย์ในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

368433   สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับโภชนาการหรือโภชนบ าบัด

ทา งการแพทย์ ใ น ฐ าน ะพนั ก ง านฝึ กหั ด ใ น ส ถ าน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

368442    พิษวิทยาเชิงโภชนาการ           3(2-3-6) 

 Nutritional Toxicology 

 บทน าสู่พิษวิทยาเชิงโภชนาการ สารพิษใน

อาหารและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อภาวะ

โภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย กลไกเชิง

ชีวเคมีของการเกิดพิษ ผลของสารพิษต่อกระบวนย่อย ดูด

ซึม กระจาย และเมแทบอลิซึมของสารอาหารในร่างกาย 

ความเป็นพิษของการได้ รับสารอาหารในปริมาณไม่

เหมาะสม หลักการการทดสอบความเป็นพิษในหลอด

ทดลองและสัตว์ทดลอง  

368443  โภชนาการเชิงโมเลกุล            3(2-3-6) 

 Molecular Nutrition 

 บทน าสู่เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ

ขนส่งสารอาหารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งและการใช้

สารอาหารภายในเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสารอาหาร

ในเซลล์ปกติและเซลล์ที่แบง่ตัว บทบาทของสารอาหารต่อ

การส่งสัญญาณของเซลล์ การแสดงออกของยีน และการ

สลายโปรตีน หลักการและเทคนิคด้านอณูชีววิทยาส าหรับ

การวิจัยด้านโภชนาการเชิงโมเลกุล 

368444  โภชนพันธุศาสตร์           3(2-3-6) 

 Nutrigenomics 

 บทน าสู่โภชนพันธุศาสตร์ ความแปรผันทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม การ

ตอบสนองทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหาร
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และยีน หลักการและเทคนิคทางโภชนพันธุศาสตร์ การ

ประยุกต์ ใ ช้โภชนพันธุศาสตร์กับการประเมินความ

ปลอดภัยขององค์ประกอบในอาหาร โภชนพันธุศาสตร์

ส าหรับเวชศาสตร์เฉพาะบุคคล  

381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน 

                                                           2(2-0-4)

 Basic Pathology and Microbiology 

 หลักการขั้ นพื้ นฐานทางพยาธิ วิทยา  ที่

เก่ียวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนือ้เยื่อหรืออวัยวะ  

และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตรายชนิด

ต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ เช้ือโรค ภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อม  

จุลชีพชนิดต่างๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่ง

แพรเ่ช้ือ การปอ้งกันการแพรก่ระจายของโรค 

381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน         1(1-0-2)

 Basic Laboratory Medicine 

 ความหมาย และความส าคัญของงานเวช

ศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ โดยศึกษาภาวะปกติและผดิปกติ

ทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ 

น้ าเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารเลือด เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์

ชันสูตร 

381210 การประเมนิก าลังกล้ามเนื้อและช่วงการ 

 เคล่ือนไหวของข้อต่อ            2(1-3-4)

 Assessment of Muscle Strength and 

 Joint Range of Motion 

 หลักการในการตรวจและทดสอบก าลังของ

กล้ามเนือ้แขน ขา และล าตัว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของ

ข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การทดสอบความยาวของ

กล้ามเนือ้ และการคล าเนือ้เยื่อออ่นและปุม่กระดูก 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ 

                                                          3(2-2-5)

 Biomechanics of Human Movement 

 หลักการทาง ชีวกลศาสตร์  สภาวะของ

ร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหว ทา่ทางต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การทรงทา่ การ

เดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและ

ผดิปกติ หลักการพืน้ฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

และประเมินสถานที่ท างานและท่าทางของร่างกายที่

เหมาะสม 

381212 การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม 

                                                           2(1-3-4)

 Promotion of Holistic Performance 

 การเสริมสร้างสมรรถนะทางกายแบบองค์

รวมโดยเรียนรู้ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และ

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อันประกอบด้วย การ

วัดสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรง 

ความทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอ่อนตัว ความเร็ว ความ

แคล่วคล่องว่องไว สมดุลการทรงตัว และการประสาน

สัมพันธ ์รวมท้ังการประยุกต์ใช้การนวดสวีดิช การนวดไทย 

การนวดน้ ามัน การใช้กลิ่นบ าบัด การนวดกดจุด การนวด

สตรีมีครรภ์ และการท าสปา 

381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1 

                                                           2(1-3-4)

 Exercise Therapy I  

 หลักการพืน้ฐานในการออกก าลังกายเพื่อการ

รักษา การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 

การเคลื่อนไหวและการน าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการออก

ก าลังกาย ท่าเร่ิมต้น ประเภทของการออกก าลังกาย การ

ออกก าลังกายแบบท าเองและผู้อื่นท าให้ การออกก าลัง

กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกก าลังกายเพื่อ เพิ่ม

ความทนทาน การออกก าลังกายเพื่อการผ่อนคลาย การ

ออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การให้ค าแนะน าใน

การออกก าลังกายและการออกก าลังกายแบบกลุ่ม 

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 

                                                           2(1-3-4)

 Thermotherapy 

 การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ คลื่นสั้น 

คลื่นไมโคร แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัล ตร้าไวโอ

เล็ต คลื่นแม่เหล็ก การรักษาด้วยความร้อนความเย็น และ

เคร่ืองมือไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการ

รักษาและเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การ
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บ ารุงรักษา และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เก่ียวกับเคร่ืองมือ 

381301 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับ

 กายภาพบ าบัด           2(2-0-4)

 Exercise Physiology for Physical Therapy 

 การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยา

ของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้

ทอ่ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ท่ีมีต่อ 

การออกก าลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และ

หลักการฝกึต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับกายภาพบ าบัด 

381313 การเคล่ือนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3)

 Transferring and Prostheses 

 หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เคร่ืองช่วยเดิน

และรถเข็นนั่ง ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกาย

อุปกรณ์ การใส่และการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่

อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด การปฐม

พยาบาลเบื้องต้น และเทคนิคการปลอดเช้ือ 

381321 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2   

                                                           2(1-3-4)

 Exercise Therapy II 

 การออกก าลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ที่มี

ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในภาวะอาการปวด 

กระดูกหักหรือข้อเคลื่อน การปรับปรุงแก้ไขท่าทางที่

ผิดปกติ พื้นฐานการกระตุ้นการท างานและการประสาน

สัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะ

และการประยุกต์ใช้ ธาราบ าบัด 

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า            2(1-2-3)

 Electrotherapy 

 ลั กษณะขอ ง ก ร ะ แส ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นทา ง

กายภาพบ าบัด การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ

และเส้นประสาท การปอ้นกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา

ด้วยกระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า และความถ่ีปานกลาง เช่น 

การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด  และการ

เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งช้ี ข้อ

ห้ามและขอ้ควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษากระบวนการ

ใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การ

เลือกใช้เคร่ืองมือที่ เหมาะสม และการตรวจสอบแก้ไข

ปัญหาเบื้องต้นของเคร่ืองมือ 

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง     2(1-3-4)

 Manipulative Therapy 

 หลักการและการแปลผลในการซักประวัติ 

และการตรวจร่างกายด้วยวิธีการกด ขยับ ดัด และดึงข้อ

ต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของ

หลักการและสัญลักษณ์ ระดับการเคลื่อนไหวความ

เจ็บปวดที่มาจากบริเวณอื่น ผลการรักษา ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม

และข้อควรระวัง การเคลื่อนไหวระบบประสาท การ

ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วย

ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจ ากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

แขน ขา และกระดูกสันหลัง 

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและ

 กล้ามเนื้อ 1                           3(2-2-5)

 Musculoskeletal Physical Therapy I 

 สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง 

การด าเนินโรค หลักการประเมินและการรักษาทาง

กายภาพบ าบัดและออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของกระดูกสันหลัง แขนและขาความผดิปกติของกล้ามเนื้อ 

ความผิดปกติของข้อจากโรคทางรูมาโตโลยี และภาวะ

กระดูกพรุน การแปลผลทางรังสีวินิจฉัยและการใช้ยาใน

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัย การ

วิเคราะห์ปัญหา การตั้งเปา้หมายในการรักษา การวางแผน

การรักษาโดยวิธกีารทางกายภาพบ าบัด การพยากรณ์โรค 

และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เก่ียวกับกระดูก

และกล้ามเนือ้   

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1  3(2-2-5)

 Neurological Physical Therapy I 

 สาเหตุ พยาธสิภาพ อาการ อาการแสดง การ

ด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การปอ้งกัน การพยากรณ์โรค 

การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ปว่ยที่มี 
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ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผูป้ว่ยที่มีพยาธิ

สภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้น

ตัวของระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้การ

เคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหวปกติ กระบวนการใช้

เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด 

การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการ

รักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด เช่น การกระตุ้นประสาทรับ

ความรู้สึก การเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ปกติ และการ

เคลือ่นไหวล าตัวแบบจ าเพาะส่วน เป็นต้น 

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและ 

 ไหลเวียนโลหติ 1           3(2-2-5)

 Cardiopulmonary Physical Therapy I 

 การตรวจร่างกายทางกายภาพบ าบัดและการ

แปลผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

การทดสอบสมรรถภาพปอด เทคนิคการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด การรายงานผลการตรวจร่างกายและการ

รักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในผู้ป่วยระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต  

381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1            2(1-3-4)

 Pediatric Physical Therapy I 

 บทบาทและหน้าที่ของนักกายภาพบ าบัดใน

ทีมพัฒนาการเด็ก ความหมายของพัฒนาการ เด็ก 

พัฒนาการและการเจริญเติบโตก่อน ขณะ และหลังคลอด 

โดยเฉพาะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส

และพัฒนาการของรีเฟล็กซ์ พัฒนาการรวมทุกๆ ด้านใน

เด็กวัยต่างๆ จิตวิทยาพัฒนาการขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก

ปกติและเด็กพัฒนาการล่าช้า การกระตุ้นพัฒนาการด้วย

เทคนิคการเล่นที่เหมาะสมตามวัย เทคนิคการจับ การ

กระตุ้นท่าทางที่เหมาะสม ซ่ึงมีผลต่อพัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการรักษาทางการแพทย์ การตรวจ

คัดกรองความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าที่ เก่ียวข้องกับ

กายภาพบ าบัดเด็ก หลักการตรวจประเมิน การใช้

แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท 

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การใช้

เหตุผลทางคลินิกวิเคราะห์ความผิดปกติ หลักการรักษา 

การตั้ ง เป้ าหมาย และการวางแผนการ รักษาทาง

กายภาพบ าบัดในเด็กที่มีพัฒนาการผดิปกติ 

381345 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและ

 กล้ามเนื้อ 2                           3(2-2-5)

 Musculoskeletal Physical Therapy II 

 สาเหตุ พยาธสิภาพ อาการ และอาการแสดง 

การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์และทาง

กายภาพบ าบัดในผูป้ว่ยกระดูกหัก เอ็นขาด ขอ้เคลื่อน และ

การตัดแขน ขา รวมถึงกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยผ่าตัด

กระดูกสันหลั ง  เปลี่ ยนข้อ เข่ าและข้อตะโพกเทียม 

ภาวะแทรกซ้อน ข้อห้ามและข้อควรระวัง ในการรักษา

วิธีการพันผ้ายืดเพื่อการบ าบัดรักษา การแปลผลรังสี

วินิจฉัยในผูป้ว่ยกระดูกหัก ขอ้เคลื่อน และเปลี่ยนขอ้เทยีม 

381346 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)

 Neurological Physical Therapy II 

 สาเหตุ พยาธสิภาพ อาการ อาการแสดง การ

ด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การปอ้งกัน การพยากรณ์โรค 

การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ การอ่าน

และแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา ชนิดและฤทธิ์ของ

ยาที่เก่ียวข้องกับกายภาพบ าบัดทางทางระบบประสาท 

กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

รักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผูป้่วยที่มี

พยาธิสภาพที่ ซี รีเบลลัม เบเซลแกงเกลีย ไขสันหลัง 

เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ

กล้ามเนื้อ หลักการรักษาทางอรรถบ าบัด กิจกรรมบ าบัด 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน  

381347 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและ

 ไหลเวียนโลหติ 2           3(2-2-5)

 Cardiopulmonary Physical Therapy II 

 พยาธสิรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การ

วินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์และเภสัชวิทยา

พื้นฐานของโรคระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 

รวมทั้งการตรวจประเมิน การวิ เคราะห์ปัญหา วาง

แผนการ รักษา  วิ ธี ก า ร รักษา  แล ะการฟื้ นฟู ท า ง

กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ผู้ป่วย
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ในหออภิบาล การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด และการ

ช่วยฟื้นคนืชีพ 

381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2            2(1-2-3)

 Pediatric Physical Therapy II 

 ภาวะที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังคลอด 

ซ่ึงมีผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการ

รักษาทางการแพทย์ เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการระยะ

แรกเร่ิมและส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ภายใต้

แนวคิดของการท างานเป็นทีมสหสาขา ปัญหาการ

เคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางระบบประสาท 

หลักการรักษาแบบต่างๆ รวมทั้งเคร่ืองช่วย อุปกรณ์ที่

เก่ียวข้องกับการเพิ่มพูนพัฒนาการการเคลื่อนไหว รวมทั้ง

การรักษาทางกิจกรรมบ าบัด อรรถบ าบัดในเด็ก 

381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 2(0-4-2)

 Practice in Physical Therapy 

 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดขั้นพื้นฐาน 

เ ก่ี ย ว กั บ บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง นั ก

กายภาพบ าบัด กระบวนการและเทคนิควิธีการทาง

กายภาพบ าบัดพื้นฐานการเขียนรายงาน และการเข้าหา

ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมทั้งสังเกตการจัดการทาง

กายภาพบ าบัด การท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย

และญาติผู้ป่วย 

381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต  

                                      (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)

 Clinical Practice I 

 การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง โดยเน้นกระบวนการพื้นฐานทางกายภาพบ าบัด 

อันประกอบด้วย การซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจ

ร่างกาย การประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย การ

วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา ให้การรักษาฟื้นฟู และ

ประเมินผลการรักษา การเขียนรายงานผู้ป่วย รวมถึงการ

ส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันภาวะผิดปกติของประชาชน

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจติบริการ 

 

 

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1         2(1-2-3)

 Physical Therapy in Community I 

 นโยบายและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการดูแล

สุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ แนวคิดในการ

วินิจฉัยชุมชน และหลักการให้ความรู้ชุมชนแนวคิด

วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

ระบาดวิทยาพื้นฐาน การประเมินสุขภาวะ ปัญหา และ

ความต้องการของชุมชนด้วยวิธีการส ารวจและวิ เคราะห์

ปัญหา แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกายภาพบ าบัด

ชุมชน บทบาทของงานกายภาพบ าบัดในชุมชนและบทบาท

ของทีมสหวิชาชีพ ศึกษาวิถีชุมชน และประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 

อุ ป ก รณ์ ใ น ชุ ม ช น เ พื่ อ ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ฟื้ น ฟู ท า ง

กายภาพบ าบัด  

381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกติ  

                                      (ไม่น้อยกว่า 648 ช่ัวโมง)

 Clinical Practice II 

 ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การ

วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู 

การส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันภาวะผิดปกติ การติดตาม

ผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาใน

ผู้ป่ วยที่ มีปัญหา ซับ ซ้อนอย่าง มีประสิทธิภาพด้ วย

กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก และศึกษาการ

บริหารงานทางกายภาพบ าบัด  

381460 ภาคนิพนธ์                            2(1-3-4)

 Term Paper 

 หลักการวิจัยพืน้ฐาน ขัน้ตอนการท าวิจัย การ

เขียนโครงร่าง ฝึกท างานวิจัย รายงานผล และน าเสนอ

ผลงานวิจัย  

381461 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar 

 กรณีศึกษา บทความหรืองานวิจั ยทาง

กายภาพบ าบัดที่ทันสมัยและน่าสนใจเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ในการน าเสนอกรณีศึกษา การอ่านบทความวิชาการ และ

ฝกึใช้หลักฐานทางการวิจัย มาประกอบและสร้างเหตุผลใน
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การเลือกการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

ทักษะการฟังผลงานทางด้านวิชาการ 

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2         1(0-3-2)

 Physical Therapy in Community II 

 การปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัดภาคสนาม

เพื่อส ารวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาสุขภาพในชุมชน ประยุกต์และปฏิบัติงาน

กายภาพบ าบัดเพื่อส่งเสริม ปอ้งกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชนต่างๆ การจัดท าโครงการเพื่อ

แก้ปัญหาและประเมินผลโครงการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน 

381472 กายภาพบ าบัดชุมชนประยุกต์   3(2-2-5)

 Appiled Community Physical Therapy 

 ประชาสังคม และองค์ประกอบของประชา

สังคม ชุมชนศึกษา แนวคิด และกระบวนการชุมชนยั่งยืน 

การวิเคราะห์ และท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การ

ส่งเสริมความร่วมมือ และการพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือ บทบาทวิทยากรกระบวนการ แนวคิด และการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายภาพบ าบัดในการวิเคราะห์

ปัญหา และความต้องการของชุมชน หลักการวางแผน 

การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลโครงการ

สุขภาพที่มีชุมชนเป็นส่วนร่วม 

381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา        2(1-2-3)

 Physical Therapy in Sports 

 บทบาทของนักกายภาพบ าบัดทางการกีฬา 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา กลไก

การบาดเจ็บและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกฬีา 

การตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบ าบัดในนักกีฬา 

เทคนิคการรักษาทั้งในข้างสนามและในคลินิก การฟื้นฟู

สมรรถภาพในนักกีฬา ตลอดจนการกีฬาส าหรับคนพิการ 

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ   2(2-0-4)

 Physical Therapy in Special Conditions 

 การดูแลทางกายภาพบ าบัดในผู้สูงอายุและ

สตรีในแต่ละช่วงวัย ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคไต 

ผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยความดันโลหิตสูง ผูป้ว่ยที่ถูกไฟไหม้

น้ าร้อนลวก ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และในภาวะอื่นๆ สาเหตุ 

พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ ท่ีตามมา 

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชพี 

                                                           2(2-0-4)

 Administration and Professional Ethics 

 หลักการ ทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น 

การจัดตั้งและบริหารหน่วยงานกายภาพบ าบัดในองค์กร

ต่างๆ ของระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการเป็น

ผูป้ระกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการ

ความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการ

ท างาน การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการ

ประสานงานระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้อง พระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพและ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบ าบัด 

ค าประกาศสิทธิของผู้ปว่ย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ

ประกันสุขภาพของประเทศ 

381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ

                                            3(2-2-5)

 Physical Therapy in Woman Health and 

 Geriatrics 

 สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด ภาวะหลังคลอด 

อาการแทรกซ้อน การจัดการและดูแลระหว่างการ

ตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะหลังคลอด  โรคทางนรีเวชที่

เ ก่ียวข้อง กับการรักษาทางกายภาพบ าบัด  การให้

ค าแนะน าและการดูแลทางกายภาพบ าบัดเพื่อส่งเสริม

สุขภาพที่ดีในสตรีวัยต่างๆ และผูสู้งอายุ 

381484 สปาทางการแพทย์           3(2-2-5)

 Medical Spa 

 ประวัติ และความเป็นมา ประเภท และ

ประโยชน์ของสปาต่อสุขภาพกายและจิต การจัดสถานที่

และรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในสปา สุคนธบ าบัด หัตถ

บ าบัด วารีบ าบัด ดนตรีบ าบัด การท าสปาหน้า สปาตัว 

สปามือและเท้า สปาผม อาหารและเคร่ืองดื่มในสปา 

ตัวอย่างต ารับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา 
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382201 มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

                                            2(2-0-4) 

 Basic Medical Human Genetics  

 ความรู้พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางพันธุกรรม

มนุษย์ ชนิดและองค์ประกอบของสารพันธุกรรมมนุษย์ 

โครงสร้าง หน้าที่  การท างานของยีน โครโมโซม การ

ควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม การแบ่ง เซลล์และการควบคุมทาง

พันธุกรรม การศึกษาพงศาวลี พันธุศาสตร์ประชากรและ

ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อความถ่ี การแสดงออกของยีน 

ความสัมพันธร์ะหว่างกรรมพันธุแ์ละสภาวะแวดล้อม 

382202 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการบ ารุงรักษา

                              1(0-3-2) 

 Instrumentation and Maintenance 

 ปฏิบัติการและความ รู้พื้ นฐาน เ ก่ีย ว กับ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ หลักการท างาน ชนิดและองค์ประกอบ

ส าคัญ วิธีการใช้งาน ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน และการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเวช

ศาสตร์ชันสูตร เคร่ืองวัดความเข้มแสง เคร่ืองช่ัง เคร่ือง

ล้างอัลตราโซนิก เคร่ืองป่ันเหวี่ยง เคร่ืองวัดความเป็นกรด

เป็นด่าง และเคร่ืองแยกสารชีวโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า 

เป็นต้น 

382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวีวิทยา  2(1-3-4) 

 Basic Techniques in Molecular Biology 

 ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยา เทคนิคทาง

อณูชีววิทยาเบื้องต้น การสกัดสารพันธุกรรมและการแยก

บริสุทธ์ิ การวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ เทคนิคไฮบริ

ไดเซช่ันส าห รับกรดนิวคลีอิก การ เพิ่มจ านวนสาร

พันธุกรรมในหลอดทดลอง การตรวจหาล าดับของดีเอ็นเอ 

ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง การแยกบริสุทธิ์และการวิเคราะห์รีคอม

บิแนนท์โปรตีน การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ 

เทคโนโลยีไมโครอะเรย์และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณู

ชีววิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

 

 

382211 เคมคีลินิก 1            3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry I 

 เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

คลินิก เคร่ืองแก้ว การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร ์การ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การท างาน

ของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี 

382221 โลหติวิทยา 1             2(1-3-4) 

 Hematology I 

 โลหิตวิทยาเก่ียวกับการก าเนิด ลักษณะ 

ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 

และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของเม็ด

เลือดชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวในภาวะ

ต่างๆ และอาการทางโลหิตวิทยา ฝกึปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิค

การเจาะเลือด การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การ

ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การ

ตรวจนับเม็ดเลือดชนิดต่างๆ การวัดความเขม้ขน้ของเลือด

และปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือด

และการย้อมสี การจ าแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด

และไขกระดูก การประเมินปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับ

คา่เม็ดเลือดขาว 

382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1           3(2-3-6) 

 Clinical Microbiology I 

 เช้ือแบคทีเรียก่อโรคท่ีส าคัญทางการแพทย์ใน

กลุ่มของเช้ือแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเรียช้ันสูง ริกเก็ต

เซีย คลามัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมา 

ศึกษาลักษณะ รูปร่าง การเพาะเช้ือ และ คุณสมบัติทาง

ชีวเคมี กลไกการก่อโรค พยาธิก าเนิดอาการทางคลินิก 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเช้ือ

แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษาโรคติด

เช้ือจากเช้ือแบคทีเรียก่อโรค 

382291 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน 

                             2(2-0-4) 

 Basic Pathology and Microbiology 

 หลักการขั้ นพื้ นฐานทางพยาธิ วิทยา  ที่

เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือ
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อวัยวะ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตราย

ชนิดต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ จุลชีพก่อโรค สารก่อภูมิแพ้

และสิ่งแวดล้อม วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะและ

แหล่งแพร่เช้ือ การปอ้งกันการแพรก่ระจายของโรค 

382292 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน         1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine 

 ความหมาย และความส าคัญของงานเวช

ศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ โดยศึกษาภาวะปกติและผดิปกติ

ที่พบจากการตรวจทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด 

ปัสสาวะ อุจจาระ น้ าเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยา และ

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

382293 ระบบเลือดและภูมคุ้ิมกัน          3(1-4-4) 

 Hematologic and Immune System  

 ระบบน้ าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ

ท าลายเม็ดเลือด หน้าท่ี กลไกการท างาน และการควบคุม

การท างานของระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพในระบบเลือด

และระบบภูมิคุ้มกัน 

382304 ระเบียบวิจัย            1(1-0-2) 

 Research Methodology  

 ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธกีารต่างๆ ที่ใช้

ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติ

ในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย วิธีการผลิตสื่อและการ

น าเสนอผลงานวิจัย 

382312 เคมคีลินิก 2            3(2-3-6) 

 Clinical Chemistry II 

 สรีรวิทยาและพยาธสิรีรวิทยาของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ตับ ตับออ่น ไต ระบบทางเดินอาหาร และ

กระดูก ความผิดปกติในเมตาบอลิสมของวิตามิน เกลือแร่ 

สมดุลกรด-ด่างและอิเลคโทรไลท์ หลักการทดสอบ 

ความส าคัญทางคลินิก และการแปลผลการทดสอบต่างๆ 

ทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบการท าหน้าท่ีของหัวใจ ตับ 

ไต และตับอ่อน การตรวจติดตามสารบ่งช้ีมะเร็ง การ

ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

 

 

382313 เคมคีลินิก 3            2(1-3-4) 

 Clinical Chemistry III 

 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อม

ไร้ท่อ หลักการทดสอบ ความส าคัญทางคลินิกและการ

แปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การ

ทดสอบการท าหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม

พาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับ

ระบบสืบพันธุ์ หลักการท างานและการใช้งานเคร่ืองตรวจ

วิเคราะห์ระบบอัตโนมัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เคมีคลินิก การประเมินความใช้ได้ของวิธีการทดสอบทาง

ห้องปฏิบัติการ 

382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินิก            1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Chemistry 

 การฝึกปฏิบัติงานประจ าวันในห้องปฏิบัติการ

เคมีคลินิกจ าลอง การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่ง

ตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหาและ

แนวทางแก้ไข การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ

โรงพยาบาล การติดต่อกับผู้ป่วยและบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 

382322 โลหติวิทยา 2           4(2-6-7) 

 Hematology II 

 พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของเม็ด

เลื อดแดง  อาการทางคลินิ ก  และการตรวจทา ง

ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธสิรีรวิทยาของ

มะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมทั้งการจัด

จ าแนกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว กรณีศึกษาที่เก่ียวกับ

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ฝึก

ปฏิบัติการวินิจฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว การ

วิเคราะห์ความผิดปกติของไขกระดูก และหลักการตรวจ

นับเม็ดเลือดด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุม

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 

382323 โลหติวิทยา 3            2(1-3-4) 

 Hematology III 

 ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติและ

หน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัว
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ของเลือด กลไกการท างานของระบบห้ามเลือด ความ

ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือด การตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมินความ

ผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการตรวจวิเคราะห์การ

แข็งตัวของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเคร่ืองอัตโนมัติ 

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าในร่างกาย

                              2(1-3-4) 

 Urinalysis and Body Fluids 

 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าจากช่องต่างๆ 

ของร่างกาย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค โดยเน้น

รายละเอียดเก่ียวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและ

ผดิปกติท่ีพบได้ในสารน้ าต่างๆ และการตรวจหาสารเคมีใน

ปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และก่ึงปริมาณวิเคราะห์ 

รวมทั้งการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพในการ

ตรวจปัสสาวะและการตรวจสารน้ า ในร่างกายทาง

ห้องปฏิบัติการ 

382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและจุล

 ทรรศนศาสตร์คลินิก            1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Hematology and 

 Clinical Microscopy 

 การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหิต

วิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิกจ าลอง การจัดระบบ

ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 

ทักษะการตรวจทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์

คลินิก การรายงานผล และการแก้ปัญหาในการตรวจ

วิเคราะห์ 

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2           3(2-3-6) 

 Clinical Microbiology II 

 เช้ือราที่ก่อโรคในช้ันผิวนอกสุด ช้ันผิวหนัง ช้ัน

ใต้ผิวหนัง โรคติดเช้ือราในหลายระบบ เช้ือราฉวยโอกาส

และเช้ือราปนเปื้อน ไวรัสที่ก่อโรคทางการแพทย์ ลักษณะ 

รูปร่าง การเพาะเช้ือและกลไกการก่อโรค พยาธิก าเนิด 

อาการทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยาต้านเช้ือ

ราและไวรัส การปอ้งกันและรักษาโรคติดเช้ือราและไวรัส 

 

 

382333 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือจุลชีพทาง

 ห้องปฏิบัติการ             2(1-3-4) 

 Laboratory Diagnosis of Infectious Disease 

 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 

และ เช้ือรา จากสิ่งส่งตรวจ การเก็บ และการน าส่งสิ่งส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเพาะแยกเช้ือและการจ าแนก

ชนิดของเช้ือแบคทีเรียประจ าถ่ินและก่อโรคบริเวณผิวหนัง 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียน

โลหิต สารน้ าในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ

สืบพันธุ์ การวินิจฉัยเช้ือวัณโรค วิธีการทดสอบความไว

ของเช้ือแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพชนิดต่างๆ การควบคุม

คุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและตรวจ

วินิจฉัยเช้ือด้วยเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ 

382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Microbiology 

 การฝึกปฏิบัติ งานในห้องป ฏิบัติการจุ ล

ชีววิทยาคลินิกจ าลอง ทั้งในงานประจ าและการตรวจ

เฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือ การเตรียมสีย้อม 

การเพาะเลี้ยงเช้ือจากสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวินิจฉัย

แบคทีเรียทัง้ชนิดแอโรบ แอนแอโรบ และเช้ือรา การย้อมสี

ทนกรด การทดสอบความไวของเช้ือแบคทเีรียต่อสารต้าน

จุลชีพ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิก และฝึกบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คลินิก 

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน           3(2-3-6) 

 Basic Immunology 

 ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา การ

ตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ภูมิคุ้มกัน

แต่ก าเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง เซลล์และ

อวั ย วะที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับระบบ ภู มิคุ้ ม กัน  กล ไกการ

เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน แอนติเจน 

แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท ์ไซโตไคน์ การควบคุมและ

การปรับเปลีย่นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 
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382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก           3(2-3-6) 

 Clinical Immunology 

 ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง ภู มิ คุ้ ม กั น อั น

เนื่องมาจากการติดเช้ือจุลชีพ ได้แก่ เมลิออยโดซิส ซิฟิลิส 

ริคเคทเซีย เลปโตสไปโรซิส การได้รับเช้ือสเตร็ปโตคอกคัส 

การได้รับเช้ือเอชไอวีและไวรัสที่ท าให้เกิดตับอักเสบ การ

ทดสอบและการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันต่อ

ตัวเอง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้ วิทยา

ภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ ระบบเอชแอลเอ ระดับ

คอมพลีเมนท์และแอนติบอดี การควบคุมคุณภาพใน

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาภูมิคุ้มกันวินิจฉัย 

382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคุ้ิมกันวิทยาคลินิก 

                              1(0-3-2) 

 Practice in Clinical Immunology 

 การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิกจ าลอง การจัดการและควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ทักษะการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การรายงานผล การ

แก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ 

382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหติ 1 3(2-3-6) 

 Transfusion Science I 

 วิวัฒนาการของเวชศาสตร์การบริการโลหิต 

วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์ที่เก่ียวกับระบบหมู่โลหิตและ

ระบบหมู่โลหิตของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของโลหิต

และเทคนิคเบื้องต้นในการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ

ทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้ กระบวนการรับ

บริจาคโลหิตและการตรวจโลหิตบริจาค สารกันเลือดแข็ง

และการเก็บโลหิต ส่วนประกอบของโลหิตและการเตรียม

ส่วนประกอบต่างๆ ของโลหิต รวมถึงการเก็บรักษาและการ

ใช้ หลักการบริจาคโลหิตแบบเฉพาะส่วนและการประยุกต์ใช้ 

การเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วย การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี โรค

เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด การเตรียมโลหิตส าหรับ

ผู้ป่วยเอชดีเอ็นและทารกแรกคลอด การประกันคุณภาพใน

งานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

 

 

382352 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

                              1(0-3-2) 

 Practice in Transfusion Science  

 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจ าลอง และการแก้ปัญหา 

การเต รียม การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ

ส่วนประกอบของโลหิต การตรวจประจ าวันและการตรวจ

พิเศษส าหรับงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต การ

บริการจัดการและการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

                              2(1-2-3) 

 Principle of Medical Laboratory Investigation 

 ความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทาง

ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการน าเทคนิค

การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบคน้ ตลอดจน

การแปลผลที่ ได้จากการปฏิบัติการนั้น มายืนยันการ

วินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและปอ้งกันโรค 

382405 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบั ติการ

                              1(1-0-2) 

 Laboratory Administration 

 มาตรฐานงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรและหน่วยงาน

ระดับต่างๆ หลักการจัดการและบริหารงานงานทั่วไป 

หลักการจัดการและการบริหารงานห้องปฏิบัติการชันสูตร 

ระบบการบริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและ

เอกชน การบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการ

ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ หลักการเขียนมาตรฐาน

การวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และวิ ธีการตรวจ

วิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ 

382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

                                                           1(1-0-2) 

 Medical Technology Law 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
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สถานพยาบาล พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม 

382415 พิษวิทยาเบ้ืองต้น            1(1-0-2) 

 Basic Toxicology  

 หลักการพื้ น ฐานทา งพิ ษวิ ทยาแล ะนิ ติ

พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาและ

สารพิษในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจส าหรับ

งานด้านพิษวิทยา การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา

คลินิกของโลหะหนัก สารเสพติด ก๊าซพิษและสารระเหย 

สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว์ อาหาร และน้ า สาร

ก าจัดศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยา 

382453 วิทยาศาสตร์การบริการโลหติ 2 3(2-3-6) 

 Transfusion Science II 

 เทคนิคการดูดซับและการแยกแอนติบอดีจาก

เม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ ปัญหาความขัดแย้งของ

การตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและการ

ทดสอบความเขา้กันได้ส าหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปัญหา

ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจแยกแอนติบอดีใน

กรณีทีมีแอนติบอดีมากกว่าหนึ่งความจ าเพาะ เทคนิค

พิ เศษและ เทคนิ คทา ง เลื อกอื่ น ใน งานป ฏิบั ติ ก า ร

วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบอดี

ของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมาโปรตีน การ

ทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวก และผูป้ว่ยที่

มีภาวะแตกท าลายของเม็ดเลือดแดง แบบมีแอนติบอดีเป็น

ตัวกลาง ปฏิกิริยาแทรกซ้อนจากการรับโลหิตและการ

ตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งเมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตี้คอม

เพล็กซ์ และการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและเซลล์ต้น

ก าเนิด การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับผู้บริจาคโลหิต 

การจัดการคุณภาพในงานบริการโลหิต และงานวิจัยจาก

งานประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

382461 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการและ

 คลินิกสัมพันธ์           2(2-0-4) 

 Laboratory Interpretation and Clinical 

 Correlation 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การตรวจทาง

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ความส าคัญของการ

วิเคราะห์ผลการตรวจ ความสัมพันธ์และความสอดคล้อง

ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไก

การเกิดโรคท่ีน าไปสู่ผลการตรวจ 

382462 สัมมนา              1(0-3-2) 

 Seminar  

 การน าเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ จาก

วารสารทางวิชาการ เพื่อทราบถึงค าถามของการวิจัย การ

ออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่า

ของผลการวิจัย การน ามาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและ

งานวิจัย การอภิปรายทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ

ของการวิจัย 

382463 ภาคนิพนธ์             1(0-3-2) 

 Term Paper 

 การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการวิจัย

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติกับ

งานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ

รูปเล่ม 

382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน            2(1-3-4) 

 Community Medical Technology 

 การศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะสุขภาพ

ของชุมชน วิธีการเข้าถึงชุมชน การค้นหาความต้องการ

ด้านสุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวคิดแบบองค์รวม การ

จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือก

วิธีการด าเนินกจิกรรมโครงการสุขภาพ การเขยีนโครงการ 

การด าเนินโครงการสุขภาพ การประเมินผลโครงการ การ



1098 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 

 

น าเสนอโครงการ โดยศึกษาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการใน

ชุมชน 

382466 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  

 (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง)       6 หน่วยกิต  

 Clinical Laboratory Practice  

วิชาบังคับก่อน : 382314 ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินิก 

   Practice in Clinical Chemistry 

Prerequisite  : 382325 ฝกึปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก 

   และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

   Practice in Clinical Hematology  

   and Clinical Microscopy 

  : 382334 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 

   Practice in Clinical Microbiology 

  : 382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา

   คลินิก 

   Practice in Clinical Immunology 

  : 382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์

   การบริการโลหิต 

   Practice in Transfusion Science 

 ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

โรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ตามแขนงวิชา

ทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก

และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกัน

วิทยาคลินิก วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต การประกัน

คุณภาพกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ทั ก ษ ะ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ใน

ห้องปฏิบัติการและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการตรวจ

วิเคราะห์ 

382473 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

                                            2(2-0-4) 

 Epidermiology and Disease Control  

 การเกิดโรคในมนุษย์และชุมชน ปัจจัยก่อโรค

และสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค ระเบียบวิธีวิจัยปัญหา

สาธารณสุขชุมชน การเก็บข้อมูลด้านปัญหาสาธารณสุข

ต่างๆ วิธีทางระบาดวิทยา วิธีการควบคุมและป้องกันการ

เกิดโรคติดเช้ือในระดับชุมชน 

382474 การวิเคราะห์จุลชีพในอาหารและน้ า 

                              2(1-3-4) 

 Analysis of Microorganism in Food and 

 Water 

 เช้ือจุลชีพที่มีบทบาทส าคัญในการก่อโรคและ

ปนเป้ือนในน้ าและอาหาร เช่น เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

เนื้อสัตว์ น้ านมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ปีก ไข่ อาหาร

ทะเล ผัก ผลไม้ อาหารกระปอ๋งและอาหารหมักดอง ปัจจัย

ที่มีต่อการเจริญของเช้ือจุลชีพ การถนอมอาหารโดยวิธี

ต่างๆ ความปลอดภัยของอาหาร การประเมินความเสี่ยง 

การตรวจวิเคราะห์เช้ือจุลชีพที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ า 

โดยอ้างอิงมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์จุลชีพที่

ปนเปื้อนในอาหารและน้ าในระดับประเทศและองค์การ

อนามัยโลก 

382475 นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น           2(2-0-4) 

 Basic Forensic Science 

 ก ฎ ห ม า ย ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พิ สู จ น์

อาชญากรรมทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์  

หลักการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางอาชญากรรม การเก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจจากสถานที่ เ กิดเหตุ  วิธีการตรวจ

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจวัตถุพยานใน 

คดีทางเพศ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การตรวจ

สารพิษ สารเสพติด โลหะหนัก ระดับยาในเลือด และการ

ตรวจอื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น 

การตรวจ อาวุธปืน โครงกระดูกมนุษย์ ลายพิมพ์นิ้วมือ 

การสร้างแบบจ าลองรูปร่างใบหน้า มานุษยวิทยา และกีฏ

วิทยา 

401218    กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน          3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

 มหกายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์  

การเจริญและพัฒนาการขัน้พืน้ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่

ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย

อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบ

ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก 
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405213  พยาธิวิทยา            4(3-2-7) 

  Pathology 

  การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนือ้เยื่อรวมทั้ง

อวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรคทั่วไป 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อการ

ท างานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรค 

405313 พยาธิวิทยาทั่วไป           3(2-3-6) 

 General Pathology 

 ศึกษาสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพของ

เนื้อเยื่อที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ

เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังที่เนื้อเยื่อได้รับ

ความบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่างๆ การอักเสบ การหายของ

บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเช้ือ ความผิดปกติของระบบ

ไหลเวียนและเกลือแร่ โรคเนื้องอก โรคภูมิแพ้ โรคอัน

เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการได้รับอาหาร

และวิตามนิ 

407312 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 Medical Parasitology 

 ศึกษาปรสิตชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พวกที่พบและท าให้เกิดโรคในเมืองไทยและทราบถึงรูปร่าง

ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การท าใหเ้กิดโรค  อาการ

และอาการแสดงของโรค รวมทั้งการวินิจฉัยโรค  การ

ปอ้งกันควบคุม และการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากปรสิต 

411222  ชีวเคมพีื้นฐาน            3(2-3-6)  

 Basic Biochemistry 

 เรียนรู้นิยามและหลักการของชีวเคมี ศึกษา

สมบัติและความส าคัญบัฟเฟอร์ ศึกษาชนิด โครงสร้าง 

และสมบัติของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไล

โปโปรตีน กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอิก 

ศึกษาวิธีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้าง

โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน รวมไปถึง

ศึกษากลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน เรียนรู้

บทบาทของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต ศึกษาชีว -

พลังงานศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิถีเมตาบอลิสม์ 

รวมไปถึงความผดิปกติของเมตาบอลิสม์ ศึกษาชีวเคมีกับ 

 

กลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน 

ความดัน ฯลฯ และศึกษาชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

413200  สรีรวิทยาพื้นฐาน             3(2-3-6) 

 Basic Physiology 

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท าง านของ

ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท างานร่วมกันของ

ระบบเหล่านีใ้นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้

อยู่ในภาวะปกติ 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์             1(1-0-2) 

 Dental Profession  

 หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันต

แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการดูแล

สุขภาพช่องปาก ความส าคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก            2(1-3-2) 

 Oral Health Promotion 

 หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ

ในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา และการจัดท าโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า

                1(1-0-2) 

 Craniofacial Growth and Development 

 การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย

รูปแบบ โครงส ร้างของการ เจ ริญ  ผลของยีนและ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและ

ผดิปกติ  

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก     3(2-3-4) 

 Oral Histology 

 โครงสร้าง หน้าที่  และความสัมพันธ์ของ

เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เก่ียวข้อง โดยอาศัย

การศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ 
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421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์            2(1-3-2) 

 Dental Anatomy 

  รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ านม การ

เรียกช่ือ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง

ลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทาง

สัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟันน้ านม  รวมทั้งฝึกหัด

น าแบบจ าลองยึดติดกับเคร่ืองกลอุปกรณ์ขากรรไกร

จ าลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝกึหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟัน

หน้าบนโดยใช้ขี้ผึ้ง และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและ

หลังล่างด้วยขี้ผ้ึง โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน 

421310 ทันตกรรมบดเค้ียว 1             1(1-0-2) 

 Occlusions I  

 การท าหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด

เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิด

ของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างของฟันและทิศ

ทางการเคลื่อนไหว ชนิดและวิธีการใช้เคร่ืองมือจ าลอง 

ความสัมพันธข์องขากรรไกร ฟัน และขอ้ต่อขากรรไกร  

421311 ปริทันตวิทยา 1             1(1-0-2) 

 Periodontology I 

 ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์  การ

จ าแนกชนิดของโรคปริทันต์  ปัจจัยต่ างๆที่ มีผลต่อ

กระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิก าเนิดของโรคปริทันต์ 

ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการท าลายของกระดูกเบ้าฟัน 

ลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ  

และฝีปริทันต์  

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1            1(1-0-2) 

 Oral diagnosis I 

 วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง

ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุขภาพ

ทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการ

ตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ ใบหน้า ล าคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง 

และเยื่อเมือกในช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก 

โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง

ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ Normal 

variation ที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจ 

เนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึง

ต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ 

421313 พยาธิวิทยาช่องปาก            2(2-0-4) 

 Oral pathology 

 การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่อง

ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตรายต่างๆ ท่ี

แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธวิิทยา รวมถึงการรักษาและ

การพยากรณ์โรคของรอยโรคที่ มีภาวะอักเสบของ

ขากรรไกร รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน  การ

แพร่กระจายของการติดเช้ือจากฟัน โรคถุงน้ า และเนื้อ

งอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้า

ส่วนล่าง คอ และต่อมน้ าลาย การติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 

และเช้ือราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ

ระบบประสาทท่ีสัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเช้ือ

ปรสิต 

421314  ชีววิทยาช่องปาก 1            2(2-0-4) 

 Oral Biology I  

 ความส าคัญของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา 

โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร

ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศิรษะ และ

ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิ

ต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ

เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก 

ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา

ของเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์ 

421315 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก  1(0-3-0) 

 Oral Pathology Laboratory  

 ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ

ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา     ที่สัมพันธ์กับ

อาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุล

พยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจ

ทางจุลพยาธวิิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

421316 การยศาสตร์              1(1-0-2) 

 Ergonomics 

 ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ

ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม 
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ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  เนื่องจากการท างาน

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับ

ต าแหน่งและท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย  วิธี

ปอ้งกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน 

421317 ทันตกรรมบดเค้ียว 2             2(1-3-2) 

 Occlusions II  

 หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว 

ความผิดปกติของการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค การ

วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การท าเฝือกสบฟัน การใส่

เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการ

ตรวจ การบันทึกประวัติ การท าแบบจ าลอง การใส่และ

การปรับเฝอืกสบฟัน  

421318 ปริทันตวิทยา 2             1(1-0-2) 

 Periodontology II  

 การตรวจวินิจฉัยและดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์  

การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์  

การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา

ทางปริทันต์ในระยะต่าง โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทาง

ระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม

อนามัยช่องปากของผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด

ฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ าลายใต้เหงือก การเกลาราก

ฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์ การแก้ไขการ

กัดสบเพื่อผลการรักษาทางปริทันต์  และการประเมิน

ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้งต้น 

421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา            1(0-3-0) 

 Periodontology Laboratory  

 เคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการขูด

หินน้ าลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ าลายเกลารากฟันใน

หุ่นจ าลอง และช่องปาก การลับเคร่ืองมือ ฝึกใช้อุปกรณ์

ท าความสะอาดฟันชนิดต่างๆ 

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนคลินิก 

                2(1-3-2) 

 Preclinical Practice  

 การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เก่ียวกับ การควบคุมการติดเช้ือในคลินิก การซักประวัติ

และตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณ

ชีพและการกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีใน

ช่องปาก การควบคุมความช้ืนในหัตถการทันตกรรม 

รวมถึงการสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้ว่ย 

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2            1(1-0-2) 

 Oral diagnosis II 

 ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 

ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ    ที่อาจพบได้

และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการ

การตรวจหาพยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละ

บริเวณ โดยวิธีตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจ

จากห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย ท านายโรค การ

วางแผนการรักษา รวมทั้งการขอค าปรึกษา หรือส่งต่อ

ผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยที่โรค

ทางระบบ 

421322 ทันตรังสี 1              1(1-0-2) 

 Oral Radiology I 

 การเกิดรังสี เอกซ์  คุณลักษณะของรังสี  

อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี เคร่ืองเอกซเรย์

และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทัน

ตกรรม เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 

ภาพชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การ

ควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเช้ือในคลินิก

ทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตราย

ของรังสีต่อผู้ป่วย  

421323 ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้น             1(1-0-2) 

 Basic Surgery 

 พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง

ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ าและแร่ธาตุ การ

ให้สารน้ าทดแทน และการให้เลือด การตกเลือดและ

ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการ

เย็บแผล 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1            1(1-0-2) 

 Oral Surgery I  

 การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทาง

คลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งช้ีและข้อ

ห้ามส าหรับการถอนฟัน และผา่ฟันฝังและฟันคุด เคร่ืองมือ
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และหลักการของเคร่ืองมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค

การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การ

ผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซ่ีสุดท้าย หลักการรักษา

ฟันคุดหรือฟันฝังท่ีไม่ใช่ฟันกรามซ่ีสุดท้าย ภาวะแทรกซ้อน

ที่เก่ียวขอ้งกับการถอนฟันและผา่ฟัน 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

                    1(1-0-2) 

 Pain and anxiety Control 

 สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช

วิทยาพื้นฐานของยาบรรเทาปวดซ่ึงลดการอักเสบ ยา

บรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท 

ยานอนหลับ และยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวด

และความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้

ยาชาเฉพาะที่     ยากล่อมประสาท ยานอนหลับและยา

คลายกังวล ยาสงบประสาท การดมยาสลบ ข้อบ่งช้ี ข้อ

ห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียม

ตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเคร่ืองมอืทางทันตกรรม 

                   2(2-0-4) 

 Dental Materials and Instrument  

 หลักการ และวิธีการใช้เค ร่ืองมือในการ

ทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

421331 ฟันเทยีมทั้งปาก 1             1(1-0-2) 

 Complete Denture I  

 ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทันตก

รรมประดิษฐ์ หลักการและล าดับขั้นตอนการรักษาฟัน

เทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์ปาก ความสัมพันธ์

ของขากรรไกร และการบันทึกความสัมพันธข์องขากรรไกร 

หลักการของกลอุปกรณ์ขากรรไกร และกลอุปกรณ์

ขากรรไกรจ าลองส าหรับฟันเทยีมทัง้ปาก 

421332 ปฏิบัติการฟันเทยีมทั้งปาก 1     1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory I  

 การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนช้ินหล่อ

วินิจฉัย การสร้างฟันปลอดทัง้ปากโดยใช้ช้ินหล่อหลัก การ

สร้างแผนฐานช่ัวคราวและแทน่กัดบนชิ้นหล่อหลัก การน า 

ช้ินหล่อติดตั้งบนฐานกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง การ

เรียงฟันหน้าบนและล่าง 

421333 วิทยาการโรคฟันผุ             2(2-0-4) 

 Cariology   

 บทน าสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิก าเนิดของ

โรคฟันผ ุบทบาทของเช้ือจุลินทรีย์ แผน่คราบจุลินทรีย์และ

น้ าลายในการเกิดโรคฟันผุ  ลักษณะทางคลินิกและจุล

พยาธิวิทยา การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อ

โรคฟันผ ุและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปอ้งกันโรค

ฟันผ ุ

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1            1(1-0-2) 

 Operative Dentistry I 

 ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ

รอยโรคบริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื่น       ข้อค านึงทาง

ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจ าแนกและการเรียกช่ือ

ส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ

บูรณะฟัน เคร่ืองมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียม

โพรงฟันเพื่อบูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน 

การเตรียมโพรงฟันแบบยาก การก าจัดรอยผุในฟัน  

421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 

 Operative Dentistry Laboratory I  

 ฝกึการใช้เคร่ืองมือตัดฟัน (Hand instruments) 

และเคร่ืองกรอ (Rotary engine) ในการเตรียมและตกแต่ง

โพรงฟันส าหรับรองรับวัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ ฝึกการ

ก าหนดขอบเขตและการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบ

ต่างๆ ในฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน

ถาวรชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโน

เมอร์ซีเมนต์ ฝกึกรอก าจัดรอยผุ 

421336 ฟันเทยีมทั้งปาก 2             1(1-0-2) 

 Complete Denture II  

 หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง

(รูปแบบ) และสีของซ่ีฟันเทียม หลักการและเทคนิคการ

เรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่งขี้ผึ้ ง  และเค้า รูป

ลอกเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยน

แบบขี้ผ้ึงเป็นวัสดุฐานฟันเทยีม การเลือกกรอ แก้ไขการสบ
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ฟัน การใส่ฟันเทยีม   การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทยีมทัง้ปาก 

421337 ปฏิบัติการฟันเทยีมทั้งปาก 2     1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory II 

 การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้การ

สมดุล การแต่งขี้ผึ้งและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยน

แบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟันเทียม การสอบติดตั้งซ้ า การ

เลือกกรอแก้ไขสบฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การ

เรียงฟันบนและล่างส าหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการ

ซ่อมฟันเทยีมทัง้ปาก 

421338 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1   1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture I  

 ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบและ

หน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เคร่ืองเซอร์เวย์

และวิธกีารใช้งาน 

421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1

                   1(0-3-0) 

 Removable Partial Denture Laboratory I 

 การท าฟันเทียมบางส่วนช่ัวคราวชนิดถอดได้

ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน การท าฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกแบบมีตะขอลวด 

การซ่อมฟันเทยีมชนิดถอดได้ 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1            1(1-0-2) 

 Family Dentistry I  

 หลักการ แนวคิด  ทันตกรรมครอบค รัว 

การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว การตรวจ

สุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เก่ียวข้อง ระบบสุขภาพ

และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน 

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน     1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Preventive Dentistry 

 ฝึกปฏิบัติ ในคลินิกเ ก่ียวกับการประ เ มิน

สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ป่วย 

วางแผน และด าเนินการ 

 

 

421352  ชีวสถิติพื้นฐาน             1(1-0-2) 

 Basic Biostatistics  

 บทน าสู่วิชาชีวสถิติ แนะน าการเลือก ชนิด

ของชีวสถิติที่ส าคัญ เหมาะสมกับการน ามาใช้ พร้อมทั้ง

เหตุผล แนะน าการเลือก ข้อมูล และชนิดของข้อมูลเพื่อ

การวิเคราะห์ การคาดหวังของผลที่จะได้รับจากการใช้ 

ชีวสถิติ การแบง่กลุ่มขอ้มูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ

การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง  

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก          1(1-0-2) 

 Oral Epidemiology  

 หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค

และโรคในช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพปาก การ

ส ารวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทาง

ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์

ระหว่างสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบ การประเมิน

ความเสี่ยงของการ เกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรอง

โรค 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2) 

 Orthodontics I 

 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

พัฒนาการของการสบฟัน ตลอดจนสาเหตุและการจ าแนก

การสบฟันที่ผดิปกติ 

421410 ปริทันตวิทยา 3             2(2-0-4) 

 Periodontology III   

 หลักการและวิธีการท าศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ  

การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรคบริเวณ

ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวน า

ให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของ

เหงือกและเยื่อเมือก การท าศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้าน

ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์  การ

วางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผูป้่วยโรคปริ

ทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมีกลิ่น

ปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ปว่ยเด็ก การยึดดามฟันที่

สูญเสียอวัยวะปริทันต์  การรักษาทางปริทันต์โดยใช้
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ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่

ในการรักษาโรคปริทันต์  

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1           2(0-6-0) 

 Clinical Pratice in Periodontology I 

 ฝกึปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ 

421412 คลินิกทันตรังสี 1             1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Radiology I  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผูป้ว่ยทัง้การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ฝกึทักษะ

ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิ

จิตัลและฟิล์ม การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่

ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม

การติดเช้ือและการก าจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสีใน

ช่องปากและใบหน้า 

421413 ทันตรังสี 2             2(2-0-4) 

 Oral Radiology II 

 หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ

เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี 

ลักษณะทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและ

โครงสร้างรอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการ

เจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรค

ของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเช้ือใน

กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ า และเนือ้งอก

ในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและ

ใบหน้า รวมท้ังโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ท าใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง

ภาพรังสีของรอยโรคที่ เ กิดขึ้นในต่อมน้ าลาย  ข้อต่อ

ขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยก

โรค และหลักการดูแลรักษาภาวะความผดิปกติในช่องปาก

ที่พบในผูป้ว่ยที่ได้รับรังสีรักษา  

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

                1(1-0-2) 

 Oral and Maxillofacial Surgery  

 ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง   

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การวินิจฉัยสาเหตุ

และการรักษา และจัดการอาการติดเช้ือบริเวณช่องปาก

อันเนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการปว่ยที่บาดเจ็บที่

ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ 

การดูแลผูป้ว่ยในระบบโรงพยาบาล  

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1     2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Oral Surgery I  

 ซักประวัติ  และตรวจเพื่ อ ใ ช้ ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและ

เป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

421416 ชีววิทยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

 Oral Biology II  

 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ

สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะ

ทางคลินิก และลักษณะจุลพยาธวิิทยา 

421417 รอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปาก   1(1-0-2) 

 Pathological Lesions of Oral Mucosa 

 สาเหตุ พยาธกิ าเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทาง

คลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิยาของโรคของเยื่อเมือกช่อง

ปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการ

รอยโรคของเยื่อเมือก ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา 

421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1   1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Diagnosis I 

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ท าการตรวจ ซัก

ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจทาง

ภาพรังสี  ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

รักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ท า

การบันทึกประวัติ อาการ ที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการ

ตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา เขยีน

บันทึกเพื่อ ส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจ า

เป็นได้อย่างเหมาะสม 
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421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป            3(2-2-5) 

 general Internal Medicine 

 ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเก่ียวกับผูป้ว่ยทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมท้ัง

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา

ต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ปอ้งกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

421430 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1            1(1-0-2) 

 Fixed Prosthodontics I  

 ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับฟันเทยีมชนิดติดแน่น การ

ใช้วัสดุและเคร่ืองมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

เตรียมฟันหลักส าหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซ่ี และ

ชนิดครอบด้วยโลหะบางส่วน การท าพอนติกชนิดริดจ์แลป 

การท าตัวเช่ือมต่อชนิดติดแน่น การท าถาดพิมพ์ปาก

ช่ัวคราว 

421431 ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1  1(0-3-0) 

 Fixed Prosthodontics Laboratory I  

 การใช้เคร่ืองมืออย่างเหมาะสมในการท า

สะพานฟันสามหน่วยในฟันหลังบนฟันจ าลอง การท า

ครอบและสะพานฟันช่ัวคราวด้วยอะคริลิกโดยวิธีท าใน

ปากและนอกปากบนฟันจ าลองที่เตรียมไว้แล้ว 

421432 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2            1(1-0-2) 

 Fixed Prosthodontics II  

 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด 

การท าครอบอะคริลิก และครอบ พอร์ซเลนที่มีโครงสร้าง

เป็นโลหะ การท าพอนติกชนิดริดจ์แลป การท าตัวเช่ือมต่อ

ชนิดติดแน่น การท าครอบและสะพานฟันช่ัวคราวด้วย

อะคริลิกโดยใช้แบบจ าลองที่เตรียมฟันหลักไว้เรียบร้อย

แล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ และการท าฟันเดือย

ในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว 

421433 ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0) 

 Fixed Prosthodontics Laboratory II

 ฝึกปฏิบัติท าครอบพอร์ซเลนที่ มีโครงเป็น

โลหะ การท าครอบและสะพานฟันช่ัวคราว การท าพอนติ

กชนิดริดจ์แลป การใช้ตัวเช่ือมต่อชนิดติดแน่น การเตรียม

ฟันหน้าบนฟันธรรมชาติ และการท าฟันเดือยในฟันที่รักษา

คลองรากฟันแล้ว 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2           2(2-0-4) 

 Operative Dentistry II 

 วัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ วิธีการบูรณะโพรง

ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส  เมทริกซ์และเวดจ์ 

วัสดุบูรณะฟันชนิดช่ัวคราวและวัสดุที่ใช้ในการป้องกัน

อันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การบูรณะช่องห่าง

ระหว่างฟัน การกันความช้ืนภายในช่องปาก ปัญหา

ภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบ าบัดรักษา

อาการเสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์ 

การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจพยาธิสภาพของ

ฟันรวมท้ังการวางแผนการรักษา 

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1      2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Operative Dentistry I  

 ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสี

เหมอืนฟัน 

421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 

 Operative Dentistry Laboratory II  

 ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ

บูรณะประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที่มีสีเหมือนฟัน

ธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

ในฟันหน้าและฟันหลังที่กรอเตรียมโพรงฟันไว้  ฝึกการ

ป้องกันโพรงประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะ

ฟันแบบช่ัวคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ าลาย  

421437  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1             1(1-0-2) 

 Endodontics I  

 ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้เยื่อในโพรง

ฟัน ขัน้ตอนการเกิดโรคของเนือ้เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ

รอบปลายรากฟัน เคร่ืองมือและการท าให้ปราศจากเช้ือ 

การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรง

ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ

รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา   การบูรณะ

ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 
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421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์     1(0-3-0) 

 Endodontic Laboratory  

 ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซ่ีต่าง  ๆ 

ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาว

ท างาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน 

การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน  

421439 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2  1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture II  

 ข้อบ่งช้ีและข้อพิจารณาในการเลือกประเภท

ของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการท าฟันเทียมบางส่วน

ชนิดถอดได้  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการท าฟันเทียม

บางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุที่ใช้ในการท าฟันเทียมบางส่วน

ชนิดถอดได้ 

421440 ปฏิบัติการฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2

                   1(0-3-0) 

 Removable Partial Denture Laboratory II 

 การวิเคราะห์ช้ินหล่อด้วยเคร่ืองเซอร์เวย์ การ

เขียนแบบฟันเทียมบนช้ินหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอ

ปรับแต่งฟัน การก าจัดบริเวณส่วนป่องบนฟันหลักที่ไม่

ต้องการ การกรอสร้างพื้นที่คอดที่ต้องการส าหรับปลาย

ตะขอ การวางแบบขี้ผึ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียม

ส่วนโครงโลหะบนช้ินหล่อ 

421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1    1(0-3-0) 

 Orthodontic Laboratory I  

 วิเคราะห์แบบจ าลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน 

ฝกึปฎิบัติการท าเคร่ืองมือแก้ไขนิสัยผดิปกติ 

421451 วิจัยทางทันตกรรม 1             2(1-3-2) 

 Research for Dentistry I  

 รูปแบบและประเภทของการวิจัยทางทันตก

รรม ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียน

โครงการวิจัย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้

สถิติที่เหมาะสม การอภิปรายผลการวิจัย รูปแบบการ

น าเสนอผลการวิจัย 

 

 

 

421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว

                   2(0-6-0) 

 Field  Practice in Family Dentistry  

 การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ 

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การ

วางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว 

การศึกษาโรคและปัจจัยที่เก่ียวข้อง การเยี่ยมบ้าน การ

วางแผนการรักษาและการดูแลครอบครัว น าเสนอข้อมูล

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

421510 ทันตกรรมบดเค้ียว 3             1(1-0-2) 

 Occlusions III 

 บทน าสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณ

ใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก การจ าแนกอาการ

ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก, หลักการวินิจฉัยและการ

จัดการความเจ็บปวดบริ เวณใบหน้าและ ช่องปาก 

ความสัมพันธ์ของทันตกรรมบดเคี้ยวกับงานทันตกรรม

สาขาอื่น 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Occlusions 

 ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติของ

ระบบการบดเคี้ยว  การท าแบบจ าลอง การให้การ

บ าบัดรักษา และการติดตามผลการรักษา 

421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2           2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Periodontology II 

 ฝกึปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบท่ีมีความรุนแรงระดับ

ต้นและระดับกลาง 

421513 คลินิกทันตรังสี 2             1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Radiology II 

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การ

ถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ าลาย 

กระดูกขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียน

รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีรอยโรค 

และการน าเสนอรายงานผูป้ว่ยที่เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 
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421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก  

 ขากรรไกร และใบหน้า           2(2-0-4) 

 Management of Pathologic Lesions in  

 Oral and Maxillofacial Surgery  

 ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายใน

ช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปาก

ที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือ

สัมพันธ์กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน

ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ 

ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ าลาย เนื้องอกของ

เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเช้ือในช่องปาก แหล่งติด

เช้ือในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติ

ที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ 

ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ า เนือ้งอกชนิดต่าง ๆ โรคทาง

เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก 

โรคติดเช้ือบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของแผลใน

ช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ าเหลือง 

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโฟเลเชียล

                            2(0-6-0) 

 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

 ฝึ ก ถ อ น ฟั น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ผ่ า ฟั น คุ ด 

ท าศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม เป็นผู้ช่วย

ในงานศัลยกรรมช่องปาก  

421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2   1(0-3-0) 

 qClinical Practice in Oral Diagnosis II  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มี

รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ

แสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้า

และช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซัก

ประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผูป้ว่ย 

 

 

 

 

421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2      2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Operative Dentistry II 

 ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่าง ๆ 

บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมอืนฟัน 

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Endodontics  

 ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อ

รอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการ

รักษา และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือ

สองคลองราก 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1     4(0-12-0) 

 Clinical Practice in Prosthodontics I 

 การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบ าบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พืน้ฐาน ได้แก่ ฟัน

เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด

แน่น รวมถึงการท าครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ

บ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข

ปัญหาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบ ารุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2             1(1-0-2) 

 Endodontics II  

 สาเหตุ  การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองรากฟัน การ

รักษาคลองรากฟันซ้ า การผ่าตัดปลายรากฟัน ความ

เจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบ าบัด

ฉุกเฉิน หลักการและวิธกีารรักษาคลองรากฟันในฟันหลาย

ราก โรคของเนือ้เยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริ

ทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟัน

ยังพัฒนาไมส่มบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน  

421550  ทันตกรรมจัดฟัน 2              1(1-0-2) 

 Orthodontics II 

 วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย

หุ่นจ าลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของกะโหลก

ศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติในระยะ
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เร่ิมแรก ตลอดจนลักษณะและส่วนประกอบของเคร่ืองมอื

ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ 

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Orthodontics I  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ 

ตรวจให้การวินิจฉัย และให้การบ าบัด รักษา โดยใช้

เคร่ืองมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ

ราย 

421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน    2(1-3-2) 

 Dental Laboratory in Primary School 

 ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน 

โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพในโรงเรียน 

ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

วางแผนโครงการแก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตาม

โครงการ รวมท้ังประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล

การปฏิบัติงาน 

421553 จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์

                    1(1-0-2) 

 Ethics and Forensics Dentistry  

 หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์

และทันตแพทย์  หลั กกฎหมายพื้ น ฐาน    นิ ติ ทั นต

วิทยาศาสตร์ บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการ

ยุติธรรม และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม และกรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข        1(1-0-2) 

 Dental Public Health System  

 ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย 

บทบาทของทันตแพทย์ในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 

การบริหารราชการสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากร

ทางทันตสาธารณสุข 

421555 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1            1(1-0-2) 

 Pediatric Dentistry I 

 พัฒนาการที่เก่ียวขอ้งกับการเจริญเติบโตและ

พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้

เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย 

การวางแผนการรักษา การรักษาและการปอ้งกันโรค หรือ

ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่

แผน่ยางกันน้ าลาย การบูรณฟันน้ านม 

421556 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1   2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

 ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก ใน

การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การรักษาทางทันตก

รรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตก

รรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซ่ึงอยู่

ในขอบเขตที่สามารท าการรักษาทางทันตกรรมที่ เด็ก

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พรอ้มท้ังมีการฝึก

ปฏิบัติในแบบจ าลอง ในการท าครอบฟันเหล็กไร้สนิม 

เคร่ืองมือกันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ าลาย  พัลโมโตมี  พัล

เพคโตมี การบูรณะฟันน้ านมด้านประชิดฟัน  และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

421557 ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 1    3(2-2-5) 

 English for Dentist I 

 ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความส าคัญ

จากบทความและต าราด้านทันตแพทยศาสตร์ และฝึก

ทักษะในการฟังบรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้าน

ทันตแพทย์ 

421558 ปฎิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

 Orthodontic Laboratory II 

 วิเคราะห์แบบจ าลองการสบฟันผิดปกติ การ

ท าเคร่ืองมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆที่สามารถ

แก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย 

421559 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2            1(1-0-2) 

 Pediatric Dentistry  II 

 รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ านม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ้น

ในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เคร่ืองกันที่   การ

รักษาทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มี

ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ การใช้ยาที่เก่ียวกับงานทันตกรรมส าหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการ
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รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ

คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2     2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Oral Surgery II  

 ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด 

ผา่ตัดฟันฝังท่ีงา่ย ศัลยกรรมก่อนงาน   ทันตกรรมประดิษฐ์

และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เชียลภายใต้การดมยาสลบ  

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทยีม    1(1-0-2) 

 Preprosthetic Surgery 

 หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่อง

ปากให้เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม ซ่ึงประกอบไปด้วย

การประเมิน การวินิจฉัยและการท าศัลยกรรมก่อนการใส่

ฟันเทียม ได้แก่ การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และการ

เพิ่มความสูงของตัวฟัน 

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ              1(1-0-2) 

 Geriatric Dentistry 

 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ด้าน

กายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสน

ช่องปาก การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อม

ส่วนของฟัน และฟื้นฟูสภาพของอวัยวะที่เก่ียวข้องของ

ผูสู้งอายุ 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม      1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Dental Emergency  

 Treatment  

 ฝึกปฏิบัติงานบ าบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตก

รรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินิจฉัย ประเมิน 

และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก 

และส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับฟัน  อวัยวะปริทันต์  กระดูก

ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

 

 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  

                    1(1-0-2) 

 Management of Medical Emergency

 การจัดการผู้ ป่ วย ในภาวะ ฉุก เ ฉิน  ทาง

การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุด

ตันและแพ้ยา การปอ้งกันและจัดการผูป้ว่ยที่มีภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม  

421615 ชีววิทยาช่องปาก 3            2(2-0-4) 

 Oral Biology III  

 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ

สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให้การ

วินิจฉัยและแนวทางการรักษา  

421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2     4(0-12-0) 

 Clinical Practice in Prosthodontics II 

 การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบ าบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน ได้แก่ ฟัน

เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด

แน่น รวมถึงการท าครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ

บ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข

ปัญหาด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบ ารุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย      1(1-0-2) 

 Comtemporary Operative Dentistry 

 หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก

ที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพ

สูงสุด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของ

การยึดติด ปัญหาท่ีพบเมื่อท าการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม

สิตและการแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษา

คลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่

สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน  บทน า          

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทัน

ตกรรมหัตถการ 
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421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Orthodontics II 

 การเลือกผูป้ว่ยที่มีการกัดสบผิดปกติมากของ

ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง

ผูป้ว่ยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึงการแก้ไขการกัดสบของ

ฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิดไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถ

ของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ถึงความผิดปกติ

ของอวัยวะส่วนหัวท่ี ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาจัดฟัน

ต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถพิเคราะห์ 

ผู้ป่วยตามขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันใน

คลินิกได้จริง 

421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน   4(0-12-0) 

 Clinical Laboratory in Community Hospital  

 ฝกึปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล

ชุมชน และจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ  

421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว       2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Family Dentistry

 ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และ

ทันตกรรมในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน

ลักษณะองค์รวม เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก 

การป้องกันโรค และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว 

และเพื่อน าไปสู่การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ของ รัฐทั้ ง ในส่วนกลางและส่วน ภู มิภาคได้ อย่ า ง มี

ประสิทธภิาพ  

421653 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2   2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

 ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กใน

ระดับงานที่ง่ายถึงปานกลางโดยการตรวจวินิจฉัย วาง

แผนการรักษา การบูรณะฟัน การท าครอบฟันเหล็กไร้สนิม 

การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ านม การใส่เคร่ืองมือกันที่ การ

ถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบ าบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทัน

ตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการ

ทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทาง 

 

ระบบ หรือเด็กที่ต้องได้ รับการดูแลพิเศษ และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม           1(1-0-2) 

 Dental Innovation  

 องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ

งานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของ

งานทันตกรรมรากเทียม ซ่ึงได้แก่ระบบและส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ของรากเทียม ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่

อาจเกิดจากการใส่รากเทียม โดยมีการฝึกปฏิบัติการ

ท าศัลยกรรมรากเทยีมในแบบจ าลองฟัน 

421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล            2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Hospital 

 ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม 

ดูแลสุขภาพทั่วไป และที่เก่ียวข้องกับ ทันตสุขภาพ ศึกษา

ระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพในระดับต่างๆ  ใน

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง 

และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าท่ีของทันตแพทย์ 

ที่ต้องท างานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์

ทุกสาขาได้  

421656 ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 2  3(2-2-5) 

 English for Dentist II 

รายวิชาบังคับก่อน   :  421557 ภาษาอังกฤษส าหรับ

    ทันตแพทย์ 1 

Prerequisite           :  421557 English for Dentist I 

 ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการรักษาทางทันตกรรม และการฝึกการ

อ่านเพื่อวิเคราะห์ 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2           1(1-0-2) 

 Family Dentistry II 

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบ

ของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

และแนวทางการประเมินผลการรักษา การสร้างความ

เข้มแข็งให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 
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421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว     2(0-6-0) 

  Family Dentistry Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว 

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2            3(0-6-3) 

 Research for Dentistry II 

 ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์

ที่ปรึกษา เขียนโครงการวิจัยอาจเป็นวิจัยพื้นฐาน วิจัย

คลินิก วิจัยชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การ

ประเมินผล เขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย  ให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจัยสืบเนื่อง 

 



 




