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(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

สารจากอธิการบดี
คานา
สารบัญ
บันทึกส่วนตัว
บันทึกผลการศึกษา
บันทึก
ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทนิ กิจกรรม
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติความเป็นมา ............................................................................................................... …...
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ........................................................................................
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ......
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ...
การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ……………… ...........................
การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553 ............
การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555……………… ........................
การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 ....................................
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 ................................................................................................
การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 ...................................................................................
เครื่องแบบ เครือ่ งหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554
และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ..............................................................
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2554 .....................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557.............................................................................
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2558 ............................................................................................
แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี ..............................................................
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559 ..........
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 .........

I
II
IV
V
XIII
1
1

5
17
32
35
37
39
41
48
51
57

58
61
63
67
71

สารบัญ
หน้า
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559 .................................................
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง .....................................
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงินและอัตราค่าปรับการชาระเงิน
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) ........
การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ....................................................
การกาหนดให้นิสิตที่ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สอบประมวลผลความรู้
ความสามารถทางพยาบาล ....................................................................................
กาหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล ด้วยอักษร S และ U
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 ..................................................................................
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ..................................................................................
การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556....
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 ....................................
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556 ..
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556 ........
แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบ
วัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557 .....................................................................................
กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ......................................................................
แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 ..............................................................
กาหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554...
กาหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ...........
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
และ (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ..........................................................................
การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ...............................................................
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 .......................................................
การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ............................
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ..
แนวปฏิบัติในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา......................
กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 .......................................................................

74
77
79
84
89
90
91
94
95
96
98
100
102
104
108
109
110
114
119
120
122
125
127

สารบัญ
หน้า

ตอนที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558.............................................................................................................
แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 .............................................................................................................
โครงสร้างหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง ................................................................................................
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ...........................................................................................
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ..................................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ......................................................................................
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ......................................................
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ...............................................................................................
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ..........................................................................
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ....................................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ................................................................................
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ................................................................................
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ..............................................................................
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ..............................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ..................................................................................
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ............................................................
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ...........................................................................................
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .................................................................................

129
132

139
145
151
157
164
171
179

191
198
205
212
219
226
233
243
253

สารบัญ
หน้า
คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ..............................................................................
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต .............................................................
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต .....................................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ..................................................................................
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ......................................................................
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ...................................................................................
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ...............................................................
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ....................................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง.........................................................................
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต............................................................................................
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม .............................................................................................
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์.. ..................................................................................
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ....................................................................................
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ...........................................................................
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ......................................................................................
สาขาวิชาการตลาด .................................................................................................
สาขาวิชาการท่องเที่ยว............................................................................................
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ..................................................................................................
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ....................................................................................
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ .............................................................................................
สาขาวิชาเคมี ..........................................................................................................
สาขาวิชาชีววิทยา....................................................................................................

263
271
278
287
294
300
309

319
327
335
345

355
362
369
375
381
387
395
401

409
415
421

สารบัญ
หน้า
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ .......................................................................................................
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา .........................................................
สาขาวิชาสถิติ .........................................................................................................
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ .........................................................
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ...............................................................................................
สาขาวิชาชีวเคมี ......................................................................................................
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด ........................................................................
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ...................................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. ........................................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. .........................................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ................................................................................
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ...................................................................................................
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ ................................................................................................
สาขาวิชาภาษาไทย ..................................................................................................
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ............................................................................................
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ............................................................................................
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ................................................................................
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ........................................................................................
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ.............................................................................
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ................................................................................
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...............................................................................

428
434
441
447

457
463
469

477
486
495
503

515
522
529
537
544

555
564
571
578
586

สารบัญ
หน้า
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ...................................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ......................................................................................
วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา .................................................................................................
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ......................................................................... ..
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม .....................................................................................
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
คณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................
คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต .............................................
คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
คณะแพทยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ............................................................................
คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................

595
602

611

661
667

677

683
691

697

705

713
717

สารบัญ
หน้า
คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต .......................................................................
คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ............................................
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต .......................................................................
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ......................................
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ......................................
วิทยาลัยการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ .....................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ..................................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ............................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา .
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ...............................................
วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ...........................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ......................................

722

729

735

741
745

751
754
757
760
764

769
772

สารบัญ
หน้า

ตอนที่ 4

ปริญญาตรีควบปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ............
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ............
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ............
คาอธิบายรายวิชา .....................................................................................................................

779
789

801
813

I
บันทึกส่วนตัว
ชื่อ – ชื่อสกุล .................................................................. รหัสประจาตัวนิสิต .......................................................
คณะ .............................................................................. สาขาวิชา ....................................................................
ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนเป็นนิสิต .......................... ปีการศึกษา .................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………… สมาชิกชมรม/สโมสร .....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................................... โทรศัพท์มือถือ .............................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ......................................... วันหมดอายุ .................................................................
เลขที่บัตรประกันอุบัติเหตุ ............................................... วันหมดอายุ .................................................................
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์............................................ วันหมดอายุ .................................................................
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ .............................. วันหมดอายุ .................................................................
ทะเบียนรถยนต์ .............................................................. วันหมดอายุ .................................................................
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ ................................................. วันหมดอายุ .................................................................
เลขที่บัญชีธนาคาร ......................................................... ธนาคาร......................................................................
บันทึกสุขภาพ
โรงพยาบาล……………………………….…………………….………………
คลินิกพิเศษ ............................................................
หมูเ่ ลือด .........................................................................

แพทย์ประจาตัว ...........................................................
แพทย์ประจาตัว ...........................................................
ยาที่แพ้ ................................................................................

บุคคล และสถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
บันทึกอื่นๆ ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

II
บันทึกผลการศึกษา
ชื่อ – ชื่อสกุล....................................................................................................................................................................
รหัสประจาตัวนิสิต ............................................................. คณะ…………………………………………………………………………………….
สาขาวิชา .......................................................................... .
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..........................................................
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

โทรศัพท์………………………………………………………………………………
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

III
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปีการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

IV
บันทึก

V

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
....................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอานาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี กากับ การบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคาสั่ ง
มหาวิท ยาลั ยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้ งรองอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย พะเยา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 108 (9/2559) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงออก
ประกาศกาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สาหรับนิสิตระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิตศึกษา ภาคปกติ
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

VI
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
กิจกรรม
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสติ ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน
นิสิตยืน่ ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)
วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
นิสิต รหัส 58-59
นิสิต รหัส 57
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
วันเปิดโลกกิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20)
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W

ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ทีล่ งทะเบียนล่าช้า)
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I
วันบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัย
พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
วันสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
13 มิ.ย. 59
13 ก.ย. 59
4 เม.ย. 60
8 ก.ค. 59
15 ธ.ค. 59
18 - 22 ก.ค. 59
19 - 23 ธ.ค. 59
8 - 10 พ.ค. 60
1 ส.ค. 59
28 ธ.ค. 59
15 พ.ค. 60
29 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60 16 พ.ค. - 8 มิ.ย. 60
2 - 25 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
3 ม.ค. 60
22 พ.ค. 60
5 ส.ค. 59
3 ม.ค. 60
22 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
5 - 19 ส.ค. 59
4 - 13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
8 - 19 ส.ค. 59
5 - 13 ม.ค. 60 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
15 - 19 ส.ค. 59
9 - 13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
19 ส.ค. 59
22 ส.ค. 59
16 ม.ค. 60
5 มิ.ย. 60
26 ส.ค. 59
20 ม.ค. 60
9 มิ.ย. 60
22 - 26 ส.ค. 59
16 - 23 ม.ค. 60
5 - 9 มิ.ย. 60
22 - 26 ส.ค. 59
16 - 23 ม.ค. 60
5 - 9 มิ.ย. 60
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 16 - 27 ม.ค. 60
5 - 12 มิ.ย. 60
22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59

29 ส.ค. 59
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59

3 ก.ย. - 8 พ.ย. 59
8 ก.ย. 59
16 ก.ย. 59
24 ก.ย. 59
14 ต.ค. 59
15 - 23 ต.ค. 59
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
13-23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
10 ม.ค. 60
26 ธ.ค. 59

16 ม.ค. - 15 ก.พ. 60

5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 60

23 ม.ค. 60
9 มิ.ย. 60
23 - 27 ม.ค. 60
5 - 12 มิ.ย. 60
28 ม.ค. - 11 เม.ย. 60 13 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60
10 ก.พ. 60
30 มิ.ย. 60
*
3 มี.ค. 60
16 มิ.ย. 60
11 - 19 มี.ค. 60
17 ก.ค. 60
24 เม.ย. - 5 พ.ค. 60 24 - 28 ก.ค. 60
4 พ.ค. 60
28 ก.ค. 60
4 พ.ค. 60
28 ก.ค. 60
8 - 19 พ.ค. 60
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60
19 พ.ค. 60
4 ส.ค. 60
22 พ.ค. 60
7 ส.ค. 60
2 มิ.ย. 60
18 ส.ค. 60
6 มิ.ย. 60
22 ส.ค. 60
22 พ.ค. 60
7 ส.ค. 60

VII
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
กิจกรรม
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสติ ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน
นิสติ ยื่นความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)

วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ของนิสิตทุกชั้นปี
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
วันเปิดภาคการศึกษา
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20)

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W

ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
ส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ที่ลงทะเบียนล่าช้า)
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
วันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบวัดคุณสมบัติ พร้อมตารางสอบ
วันสอบวัดคุณสมบัติ
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ (สมัครที่คณะ/วิทยาลัย)
พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะ/วิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

วันปิดภาคการศึกษา
วันประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสติ และประมวลผล
วันสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย
13 มิ.ย. 59
13 ก.ย. 59
8 ก.ค. 59
15 ธ.ค. 59
18 - 22 ก.ค. 59
19 - 23 ธ.ค. 59
1 ส.ค. 59
28 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60
2 - 25 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
3 ม.ค. 60
5 ส.ค. 59
3 ม.ค. 60
8 - 19 ส.ค. 59
5 - 13 ม.ค. 60
15 - 19 ส.ค. 59
9 - 13 ม.ค. 60
22 ส.ค. 59
16 ม.ค. 60
22 - 26 ส.ค. 59
16 - 23 ม.ค. 60
22 - 26 ส.ค. 59
16 - 23 ม.ค. 60
26 ส.ค. 59
20 ม.ค. 60
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 59
16 - 27 ม.ค. 60
22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 60
22 ส.ค. - 2 ธ.ค. 59 16 ม.ค. - 28 เม.ย. 60
29 ส.ค. 59
23 ม.ค. 60
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 23 - 27 ม.ค. 60
3 ก.ย. - 8 พ.ย. 59 28 ม.ค. - 11 เม.ย. 60
5 - 9 ก.ย. 59
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60
26 ก.ย. 59
20 ก.พ. 60
7 - 9 ต.ค. 59
3 - 5 มี.ค. 60
14 ต.ค. 59
3 มี.ค. 60
15 - 23 ต.ค. 59
11 - 19 มี.ค. 60
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59
20 - 24 มี.ค. 60
*
7 พ.ย. 59
3 เม.ย. 60
7 - 18 พ.ย. 59
3 - 17 เม.ย. 60
25 พ.ย. 59
21 เม.ย. 60
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 24 เม.ย. - 5 พ.ค. 60
9 ธ.ค. 59
4 พ.ค. 60
9 ธ.ค. 59
4 พ.ค. 60
13 - 23 ธ.ค. 59
8 - 19 พ.ค. 60
23 ธ.ค. 59
19 พ.ค. 60
23 ธ.ค. 59
19 พ.ค. 60
26 ธ.ค. 59
22 พ.ค. 60
26 ธ.ค. 59
22 พ.ค. 60
6 ม.ค. 60
2 มิ.ย. 60
10 ม.ค. 60
6 มิ.ย. 60
26 ธ.ค. 59
22 พ.ค. 60

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4 เม.ย. 60
8 - 10 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
16 พ.ค. - 8 มิ.ย. 60
22 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60

5 มิ.ย. 60
5 - 9 มิ.ย. 60
5 - 9 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
5 - 12 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 60
5 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60
9 มิ.ย. 60
5 - 12 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60
12 - 16 มิ.ย. 60
3 ก.ค. 60
14 - 16 ก.ค. 60
16 มิ.ย. 60
3 - 7 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
10 - 14 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
24 - 28 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60

VIII

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข
....................................................................................
โดยที่ เป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา ก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ปี ก ารศึ กษา 255 9 ส าหรั บ นิ สิ ต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการพิ เศษ และระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ข จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39
แห่งพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับ ค าสั่งมหาวิท ยาลั ยพะเยา ที่ 1724/2557 ลงวัน ที่ 25 กัน ยายน
พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี รั ก ษาการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ก ากั บ การบริ ห าร สั่ ง การและ
ปฏิ บั ติ ก ารแทนรั ก ษาการแทนอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย พะเยา และค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวั น ที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2558 เรื่อ ง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 108
(9/2559) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศกาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

IX
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน
นิสิตยืน่ ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา
วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตทุกชั้นปี
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
วันเปิดภาคการศึกษา
วันเริ่มเรียน
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการ
การศึกษา (UP20)
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ,เพิ่ม-ถอน
รายวิชาไม่ได้รบั อักษร W
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ทีล่ งทะเบียนล่าช้า)
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา

4 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
25 - 29 ก.ค. 59
4. ส.ค. 59
5 - 29 ส.ค. 59
10 ส.ค. 59
10 ส.ค. 59
11 - 19 ส.ค. 59
15 - 19 ส.ค. 59
22 ส.ค. 59
27 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
25 ส.ค.-5 ก.ย. 59

1 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59
21 - 25 พ.ย. 59
2 ธ.ค. 59
3 - 30 ธ.ค. 59
8 ธ.ค. 59
8 ธ.ค. 59
9 - 16 ธ.ค. 59
12 - 16 ธ.ค. 59
19 ธ.ค. 59
24 ธ.ค. 59
4 ม.ค. 60

6 มี.ค. 60
16 มี.ค. 60
20 - 24 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
1 - 24 เม.ย. 60
6 เม.ย. 60
6 เม.ย. 60
7 - 17 เม.ย. 60
10 - 19 เม.ย. 60
17 เม.ย. 60
22 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60

19 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60

17 เม.ย. - 1 พ.ค. 60

25 ส.ค.-5 ก.ย. 59

19 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60

17 เม.ย. - 1 พ.ค. 60

27 ส.ค.-9 ก.ย. 59

24 ธ.ค. 59 - 6 ม.ค. 60

22 เม.ย. - 5 พ.ค. 60

22 ส.ค. - 21 ก.ย. 59

19 ธ.ค. 59 - 18 ม.ค. 60

17 เม.ย. - 16 พ.ค. 60

9 ก.ย. 59
5 - 9 ก.ย. 59
10 ก.ย. - 8 พ.ย. 59
19 ก.ย. 59
14 ต.ค. 59
26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
10 - 11 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
12 ธ.ค. 59

6 ม.ค. 60
2 - 6 ม.ค. 60
7 ม.ค. - 7 มี.ค. 60
16 ม.ค. 60
10 ก.พ. 60
*
25 มี.ค. - 7 เม.ย. 60
7 เม.ย. 60
7 เม.ย. 60
8 - 9 เม.ย. 60
7 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60

5 เม.ย. 60
1 - 5 พ.ค. 60
16 พ.ค. - 4 ก.ค. 60
15 พ.ค. 60
9 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
22 ก.ค. - 4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
5 - 6 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60

X
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
วันสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
12 ธ.ค.59

19 เม.ย. 60
24 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60

16 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60

XI

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทนิ กิจกรรม ปีการศึกษา 2559
…………………………………
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 105(6/2559) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จึงออกประกาศกาหนด
ปฏิทินกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

XII
ปฏิทินกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
โดย งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
รายงานตัวเข้าหอพัก
ปรับพื้นฐาน รหัส 59
ประชุมเชียร์ ม.พะเยา
Freshman day
OPEN UP
เปิดโลกกิจกรรม
ประกวดมหกรรมลูกทุง่
สานสัมพันธ์พี่น้อง ม.พะเยา
ระลึก รู้สึกใจ
ประชุมเชียร์เวียง

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21

พิธไี หว้ครู (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
ประกวดฑูตวัฒนธรรม
UP Freshman Night
บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเข้า ม.
สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระทงภายใน ม.)
UP Game
งานลอยกระทงร่วมกับจังหวัด
รับปริญญา
ดนตรีไทยอุดมศึกษา

ว/ด/ป ที่จัด
12 ก.ค.2559
17 ก.ค.2559
29-31 ก.ค.2559
1-14 ส.ค.2559
1 – 18 ส.ค.2559
9 -21 ส.ค.2559
15 -18 ส.ค.2559
19 ส.ค.2559
20 ส.ค.2559
21 ส.ค. 2559
26 -27 ส.ค.2559
23,30 ส.ค. 2559
6,13 ก.ย.2559
8 ก.ย. 2559
13 ก.ย.2559
17 ก.ย. 2559
24 ก.ย. 2559
7 พ.ย.2559
12 พ.ย.2559
พ.ย. 2559
ก.พ.2560
13-17 ก.พ.2560

XIII
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
5 ปี

6 ปี

ประกาศนียบัตร

โท

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

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

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

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

X
X
X

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

.....

.....

X

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

X

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

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

X
X
X

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

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

X
X

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

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

X

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

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

.....

.....

.....

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

X

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

X
.....

.....

.....

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

X

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
การประมง
เกษตรศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์การเกษตร
สัตวศาสตร์

ต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปี

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

X
X
X
X
X
X

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

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

เอก

XIV
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
การส่งเสริมสุขภาพ
ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
บริบาลเภสัชกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

ต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

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

X

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

.....
X
.....

.....

X

.....

X

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

X
X
X
X
......

......

.....

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

.....

.....

X

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

X

…………….

X

ประกาศนียบัตร

โท

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

X

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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ตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao

สีประจำมหำวิทยำลัยพะเยำ

สีประจำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่ สีม่วงและสีทอง
สีม่วง มำจำกสีแดง ที่หมำยถึง ชำติ และสีนำเงิน
ที่หมำยถึง พระมหำกษัตริย์
สีทอง หมำยถึง ศำสนำ และควำมเจริญรุ่งเรืองของ
มหำวิทยำลัย

ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ ฟ้ำมุ่ย
ดอกฟ้ำมุ่ย เป็นกล้วยไม้ มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำ
Vanda coerulea Griff.ex Lindle. คือ Orchidaceae เป็น
กล้วยไม้ประเภทแวนด้ำ : ลักษณะควำมงดงำมโดดเด่น
ของฟ้ำมุ่ย ทำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำม
ที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เนื่องจำก ชื่อ ฟ้ำมุ่ย ที่แปลว่ำ
ฟ้ำหม่นหมองนันมีท่ีมำจำกควำมสวยสดงดงำมของ
กลีบดอกสีฟ้ำอมม่วง จนทำให้สีของท้องฟ้ำ
แลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง

ตราสัญลักษณ์ประจา มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิลาจารึกโบราณทรงกลีบบัว
ที่ค้นพบได้ในจังหวัดพะเยา บ่งชี้ว่า
เป็ น เมื อ ง ตั ก ศิ ล า ที่ ร ว บ ร ว ม
สรรพวิทยาการมาตั้งแต่อดีต

ตัวอักษร มพ ในตราสัญลักษณ์
ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ย่ อ ม าจ าก
“มหาวิ ทยาลั ยพะเยา” แนวคิ ด มา
จากตัวอักษร “ฝักขามล้านนา”

ตราสัญลักษณ์ ประจามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัต ตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึก
ยอดกลีบบัว สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อมีชื่ อ
มหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง

สัต ภั ณ ฑ์ เป็ นของใช้ ในพิ ธีกรรมทางพุ ท ธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสั ต ภั ณ ฑ์
เป็นเชิงเทียนสาหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับ
โต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมายถึง เขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ขั้นดาวดึงส์ ที่ป ระทั บของ
พระอินทราธิราชเจ้าและเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้ว
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล
สูง สุ ด ของสรรพสิ่ ง อี กนั ยหนึ่ ง สัต ภั ณ ฑ์ ท างพุ ทธศาสนา ยัง เป็น สั ญ ลั กษณ์ ขององค์แ ห่ ง
ธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการ หรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์
แห่ ง ธรรม หรื อ ปั ญ ญารู้ แ จ้ ง “เปรี ย บได้ กั บ ภู มิ ป ระเทศของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่ เป็ น
ดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้นๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวม
แห่งปัญญาความรู้”

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1

มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โดยได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้เริ่มจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปี พ.ศ. 2542
ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ บริเวณตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 ไร่ โดย
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก
ในปี พ.ศ. 2544 ได้ มี ก ารขยายสาขาวิ ชาเพิ่ ม มากขึ้น และได้ มี ก ารบรรจุ อ าจารย์ ป ระจ าไว้ ท่ี วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็น นิติบุคคล อย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
(Wisdom for Community Empowerment)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 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. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี 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 เป็ น การสมควรให้ อ อกข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ วย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให้
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 จึ ง อาศั ย อ านาจ ตามความในมาตรา 21 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 สภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดเรียน
การสอน
“คณบดี”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มี
การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทัง้ ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ท่ีได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ท่ี
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
ข้อ 6 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
6.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
6.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
6.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
6.3 ผูป้ ระสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้
6.3.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
6.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหนังสือขอโอนย้าย ระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
6.4 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรั บ โอน โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ หรื อ
หน่วยงาน ที่เทียบเท่า
6.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
6.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ในประกาศมหาวิทยาลัย
6.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน กับรายวิชา
ของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น C
6.5.3 รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ข้อ 7 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
7.1 ผู้ท่ีสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจ
ขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
7.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
7.2.2 การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า
7.3 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาข้อ 6.5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 8 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุ คคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 หรือ
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ 9 การรายงานตัวเป็นนิสิต
9.1 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผู้ท่ี
ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9.2 กรณีนิสิตไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น นิสิต
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป
9.3 มหาวิทยาลัยจะกาหนดรหัสประจาตัวนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนกาหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 10 ระบบการจัดการศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยให้คณะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดๆ ให้การศึกษา
ในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
10.2 สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา
10.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ
10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซึ่งเป็น ภาคการศึกษา
บังคับมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็น ภาคการศึกษาไม่บังคับ และใช้
ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา ทัง้ นี้ ต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณี ท่ีหลักสูต รสาขาวิชาใดประกอบด้ วยรายวิชาที่จาเป็นต้ องเปิด สอนในภาคฤดู ร้อน หรือ
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย
10.5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่ วยกิ ตใช้แสดงถึงปริมาณ
การศึกษาของแต่ละรายวิชา
10.6 การคิดหน่วยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.7 มหาวิทยาลัยอาจกาหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน (Prerequisite) สาหรับการลงทะเบียน บาง
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รายวิชา โดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวดที่ 4 ข้อที่ 14.5) ขึ้นไป
10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชากากับไว้
10.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
10.9.1 เลข 3 ลาดับแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
10.9.2 เลขในลาดับที่ 4
แสดงถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
10.9.3 เลขในลาดับที่ 5
แสดงถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
10.9.4 เลขในลาดับที่ 6
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้
10.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
2.00 ขึ้นไป
นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.0
10.11 การจาแนกสภาพนิสิต จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา สาหรับผลการศึกษา
ภาคฤดูร้อนให้นาไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตผูน้ ั้นลงทะเบียนเรียน ยกเว้น ผู้ท่จี บการศึกษาภาค
ฤดูร้อน
ข้อ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษา ในการติ ดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่ส มบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิต ใจ มีคุณ ธรรม ตระหนักในคุ ณ ค่าของ
ศิลปวัฒ นธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เป็นกลุ่มรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ โดยให้มีหน่วยกิตรวม ดังนี้
11.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 84
หน่วยกิต
11.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 114
หน่วยกิต
11.1.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
11.1.6 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า
42 หน่วยกิต
11.1.7 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
ปริญ ญาตรี ยกเว้ น รายวิชาในหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้ ข ยายความรู้ ท างวิ ช าการให้ ก ว้ างขวางออกไป
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรั บหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา
อย่างมาก ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สาหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาศึกษา
อย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 18 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อ ง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ให้ใช้เวลา
ศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตร
ที่เรียน ไม่เต็มเวลา
11.6 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิช าให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และ
นิสิตทาความเข้าใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร สาขาวิชา
หมวดที่ 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมาลงทะเบียน
หลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองตาม วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชาหาก
พ้นกาหนดนีม้ หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก
12.6 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
12.6.1 ระบบทวิภ าค แบบ 2 ภาคการศึ กษาต่ อปีก ารศึกษา นิสิ ตสามารถลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสาหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
12.6.2 ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปี การศึ กษา นิสิตสามารถลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
กรณี นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต สาหรับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ 12.6.1 หรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6
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หน่วยกิตหรือมากกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ต่อปีการศึกษา ตาม
ข้อ 12.6.2 ให้ยื่นคาร้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด
เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
12.8 นิสิ ตอาจขอลงทะเบี ยนเข้าร่วมศึก ษารายวิชาใดๆ เพื่ อ เป็ นการเพิ่ มพู น ความรู้ได้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะต้นสังกัดนิสิต อาจารย์ผู้สอน และคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าที่รายวิชานั้น สังกัด
อยู่ยินยอม และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ นิสิตจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยและนิสิตจะ
ได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U และไม่นามาคิดหน่วยกิตสะสม
12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นิสิตจะต้องขอลาพัก
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพัก การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อ
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้น
สภาพการเป็นนิสิต
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้นสภาพนิสิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเ หตุผลอันสมควร
โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คา้ งชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นิสิต ตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลา 2 ปีนับจากวันที่นิสิตผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิต
12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย มหาวิท ยาลัย อาจพิ จ ารณาอนุ มัติ ให้ นิสิ ต ลงทะเบี ยนเรีย นรายวิชาที่ เปิด สอน ในสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่ น แทนการ
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 13 การเพิ่มและถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่ มรายวิชา จะกระท าได้ ภายใน 2 สั ปดาห์แรกนั บจากวันเปิ ดภาคการศึ กษา หรือภายใน 1
สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
13.2 การถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่
ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิต จะได้รับอักษร
13.3 ขัน้ ตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
14.2 นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมด จึงจะมี
สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F
หรืออักษร U
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14.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา ที่
กาหนด ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
14.4 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประเมินผลด้วย อักษร
S และ U
14.5 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด ดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช้
(FAIR)
D+
หมายถึง อ่อน
(POOR)
D
หมายถึง อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สนิ้ สุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
14.6 ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีค่าระดับขั้นเป็น
4.00
ระดับขั้น
B+
มีค่าระดับขั้นเป็น
3.50
ระดับขั้น
B
มีค่าระดับขั้นเป็น
3.00
ระดับขั้น
C+
มีค่าระดับขั้นเป็น
2.50
ระดับขั้น
C
มีค่าระดับขั้นเป็น
2.00
ระดับขั้น
D+
มีค่าระดับขั้นเป็น
1.50
ระดับขั้น
D
มีค่าระดับขั้นเป็น
1.00
ระดับขั้น
F
มีค่าระดับขั้นเป็น
0
14.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ท่แี สดงว่า นิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการ
อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็น
ระดับขั้น F หรืออักษร U

12 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

14.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ท่แี สดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ และไม่มีการวัด
และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทัง้ นี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด อักษร P จะเปลี่ยน
ก็ต่อเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจาภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หาก
พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
14.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
14.9.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
14.9.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.10 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต ของรายวิชาที่
สอบได้เท่านั้น ในกรณี ท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิต ครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้นาไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
14.11.2 มหาวิทยาลั ยจะคานวณค่าระดั บขั้น สะสมเฉลี่ ยจากหน่วยกิ ต และค่าระดับ ขั้นของ
รายวิชาทัง้ หมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษา ตามข้อ 12.8
14.11.3 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
ขัน้ ของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.6 มารวมกันแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิต ของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้ น ข้อ 14.10 ในการนี้
ให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียงครั้ง
เดียว
14.11.4 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ให้นาเอา ผล
คูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้ า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบ
ให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่นามาคานวณค่า
ระดับขั้น สะสมเฉลี่ย
14.11.5 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้
คานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ 15 การเรียนซ้า
15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าได้
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
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16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่ สอง สาเร็จการศึ กษาได้ ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.3 หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี 4 ปี ส าเร็ จการศึ กษาได้ ไม่ ก่ อน 6 ภาคการศึ กษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.4 หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี 5 ปี ส าเร็ จการศึ กษาได้ ไม่ ก่ อน 8 ภาคการศึ กษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.5 หลั กสู ตรปริ ญญาตรี 6 ปี ส าเร็ จการศึ กษาได้ ไม่ ก่ อน 10 ภาคการศึ กษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้
เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทัง้ หลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
16.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีท่นี ิสิตประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุมัติเป็นรายๆ ไป
16.4 นิ สิต ที่ จะได้ รับการเสนอชื่อ ให้ ได้ รับ ปริญ ญาเกี ยรติ นิ ยม นอกจากเป็น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ ตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
ข้อ 17 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิ จารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเว้น
กรณีท่นี ิสิตไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ์ ใน
ภาคการศึกษานั้นๆ
ข้อ 18 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียน
ดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
18.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
18.1.1 เหรียญทองให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U
หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทัง้ สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.75
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18.1.2 เหรียญเงินให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรือ อักษร U
หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทัง้ สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.50
18.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
เหรียญทองแดงให้กับนิสิตที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่ เคยได้ รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึ กษานั้น และต้องมีค่ า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป
หมวดที่ 6
บททั่วไป
ข้อ 19 การลา
19.1 การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจาเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมง
เรียนได้ให้ยื่นใบลา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
19.2 การลาพักการศึกษา
19.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
19.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า และนิสิต
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ใดแล้ ว มี ค วามประสงค์ จ ะลาพั ก การศึ ก ษาให้ ยื่ นใบลาตามแบบฟอร์ม ของ
มหาวิท ยาลั ย พร้อ มกั บ หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากผู้ ป กครองผ่ า นอาจารย์ ท่ี ป รึก ษาถึ ง คณบดี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล้ ว แจ้ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทัง้ นีร้ ายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W
19.2.3 นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกว่าจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
19.3 การลาออก นิสิต ที่ป ระสงค์จะขอลาออกต้องยื่ นใบลาออกพร้อมหนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง ผ่ านอาจารย์ ท่ี
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 โดยผ่าน
การพิ จ ารณาของคณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ เที ย บเท่ า ที่ นิ สิ ต สั ง กั ด และจะรั บ ย้ า ยไปสั ง กั ด นั้ น ทั้ งนี้ ให้ ท าเป็ น ประกาศ
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มหาวิทยาลัย
20.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันลงทะเบียนเรียน
20.2.4 เมื่อนิสิตได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนามาคานวณหาค่าระดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
ข้อ 21 การพ้นสภาพนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
21.1 ตาย
21.2 ลาออก
21.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
21.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
21.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อ 12
21.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
21.7 เมื่อได้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
21.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยทัง้ หมด ไม่ถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทัง้ หมดไม่ถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบสี่ภาคการศึกษาปกติข้ึนไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติข้ึนไป
ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาในระบบทวิภ าคแบบ 3 ภาคการศึ ก ษาต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา ยั งมี ค่ า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ทั้ งหมด
ไม่ถึง 1.75
ข้อ 22 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้อ 23 การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุก หลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสู ตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี ด้าน
มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
ข้อ 24 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 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
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 10.11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“10.11 การจาแนกสภาพนิ สิ ต จะกระท าเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาของการศึ กษาในระบบทวิ ภาค
แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา”
ข้อ 4 ให้ยกเลิ กข้อความในข้อ 21.8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
“21.8 นิสิตที่มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
21.8.1 เมื่ อเรี ยนมาแล้ วครบ 2 ภาคการศึ กษาปกติ หรื อครบ 3 ภาคการศึ กษาปกติ
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยทัง้ หมด ไม่ถึง 1.50
21.8.2 เมื่ อเรี ยนมาแล้ วครบ 4 ภาคการศึ กษาปกติ หรื อครบ 6 ภาคการศึ กษาปกติ
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยทัง้ หมด ไม่ถึง 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแล้ วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติข้ึนไป หรือครบ 6 ภาคการศึ กษาปกติ
ขึ้นไป สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไม่ถึง 1.75“
ทั้งนี้ “กรณี นิสิต มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้น สภาพในภาคการศึกษาปลาย และได้ ลงทะเบียนในภาค
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 เป็ น การสมควรให้ อ อกข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ วย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง ส่ วนงานตามมาตรา 7(3) และส่ วนงานอื่ น ที่ มี ก ารจั ด
การเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง หั ว หน้ า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงาน
อื่นที่มีการ จัดการเรี ย นการสอน
ข้อ 4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
4.1 หลัก สูต รประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต และประกาศนีย บัต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สูง เป็น หลัก สูต รที่ เน้น การ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึน้ และเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
วิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดย
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ตี นเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
5.1 วุฒกิ ารศึกษา
5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.3 หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.4 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่มี ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทาโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5.4 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
6.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว
เป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 ประเภทของนิสิต
7.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
7.2 นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 แต่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลอง
ศึกษา ซึ่ งนิสิต วิสามัญ จะเปลี่ย นสภาพเป็นนิสิ ตสามัญ ต่ อเมื่อมีคุ ณ สมบั ติครบตามข้อ 5 และได้รับ ความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ภายในหนึ่งปีการศึกษา แต่ถ้าหากภายในหนึ่งปีการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติยังไม่ครบตามข้อ 5 จะต้อง
พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที
ข้อ 8 นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
เพื่อนาหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่ว นหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 9 ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าร่วม
ศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึ กษามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองใน
การศึกษา ในรายวิชานั้นๆ
ข้อ 10 การรายงานตัวเป็นนิสิต
ผู้ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 11 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
11.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6
สั ป ดาห์ ต่ อ ภาคการศึ ก ษา ทั้ งนี้ ต้ อ งจั ด การเรี ย นให้ มี จ านวนชั่ ว โมงต่ อ หน่ วยกิ ต ตามจ านวนชั่ วโมงเรี ย นที่ ก าหนดไว้
ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
11.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทัง้ นี้ การจัดการศึกษาในภาค
ฤดูร้อน ต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
11.3 แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติใน
ระบบทวิภาค
ข้อ 12 การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิท ยาลัย จะจัดให้มี การลงทะเบี ยนรายวิชาในแต่ ละภาคการศึก ษา และให้ นิสิต ถือปฏิบั ติต าม
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
12.1 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
12.3 รายวิชาใดที่เคยได้ระดับขั้น B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
12.4 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
12.4.1 นิสิตแบบ 1 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละ ภาค
การศึกษา
12.4.2 นิ สิ ตแบบ 2 ภาคการศึก ษา จะลงทะเบี ยนรายวิชาได้ ไม่ เกิ น 15 หน่ วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
12.4.3 นิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษา
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12.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด
เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
12.6 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะได้อักษร S หรือ U
12.7 นิสิตที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบียนและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.8 ผู้เข้ าร่ วมศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ชาได้ ไม่ เกิ น 6 หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
ผู้ เข้ า ร่ ว มศึ ก ษาจะต้ อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า หน่ ว ยกิ ต ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง อั ต ราค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และผูเ้ ข้าร่วมศึกษาจะได้อักษร S หรือ U
12.9 นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนได้ตามข้อ 12.4 และจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
และค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
13.1 การเพิ่มรายวิชา
13.1.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูร้อน จะกระทาได้ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูร้อน
13.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษา นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกาหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียนผล
การเรียน และการถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบียนผลการเรียน
13.2 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 โครงสร้างของหลักสูตร
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่ วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
14.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ
14.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
14.2.1.1 แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
14.2.1.2 แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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14.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
14.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูง คือ
14.3.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ท่กี ่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
14.3.2 แบบ 2 เป็ นแผนการศึก ษาที่ เน้น การวิจัย โดยมี การทาวิท ยานิ พนธ์ท่ี มีคุณ ภาพสู ง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา
15.1 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
15.2 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
15.3.1 ผู้ท่ีสาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8
ปีการศึกษา
15.3.2 ผูท้ ่สี าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่8เกิน 6
ปีการศึกษา
15.4 นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในภาคการศึกษา
นั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
กรณีท่ีมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
ที่เทียบโอนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
กรณี ท่ี ใช้ ร ะยะเวลาการศึ ก ษาต่ ากว่ า ที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รให้ ค ณะเจ้ า ของหลั ก สู ต รเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ 16 การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย้ า ยสาขาวิชาให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว่ าด้ ว ยการย้ า ยสาขาวิ ช าของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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ข้อ 17 การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 18 อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีป รึกษาที่ เสนอโดยคณะเจ้าของหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบจั ด
การศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและดูแลจัดแผนกาหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกฎข้อบังคับก่อนที่จะ
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ข้อ 19 ชื่อและรหัสรายวิชา
19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
19.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
19.2.1 เลข 3 ลาดับแรก แสดงถึง สาขาวิชา
19.2.2 เลขในลาดับที่ 4 แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
19.2.3 เลขในลาดับที่ 5 แสดงถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
19.2.4 เลขในลาดับที่ 6 แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
หมวดที่ 3
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
20.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกรณีต่อไปนี้
ให้กาหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คือ
20.2.1 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
20.2.2 การสอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ
20.2.3 สัมมนา
20.2.4 วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
20.3 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
C
หมายถึง ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช้
(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 การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สนิ้ สุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
20.4 ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น A
มีค่าระดับขั้นเป็น 4.00
ระดับขั้น B+
มีค่าระดับขั้นเป็น 3.50
ระดับขั้น B
มีค่าระดับขั้นเป็น 3.00
+
ระดับขั้น C
มีค่าระดับขั้นเป็น 2.50
ระดับขั้น C
มีค่าระดับขั้นเป็น 2.00
+
ระดับขั้น D
มีค่าระดับขั้นเป็น 1.50
ระดับขั้น D
มีค่าระดับขั้นเป็น 1.00
ระดับขั้น F
มีค่าระดับขั้นเป็น 0
20.5 อั กษร I แสดงว่ านิสิ ต ไม่ สามารถเข้า รับการวัด ผลในรายวิชานั้น ให้ ส าเร็จ สมบูร ณ์ ได้ โดยมี
หลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจาก
คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิสิตจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์
สุดท้ายของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
20.6 อักษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียน ทัง้ นี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
อั ก ษร P จะถู ก เปลี่ ย นเมื่ อ ได้ รั บ การวั ด และประเมิ น ผลแล้ ว ทั้ ง นี้ ไม่ เกิ น ระยะเวลาการศึ ก ษา
ตามข้อ ๑๕ หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
20.7 อักษร W แสดงว่า
20.7.1 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 12.5
20.7.2 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 13.2
20.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.7.4 กรณี เหตุ สุ ด วิ สั ย ลาออก ตาย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ถ อนทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน
20.8 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
20.8.1 นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หากได้ต่ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
ซ้าอีก จนกระทั่งได้ระดับขั้นไม่ต่ากว่า C
20.8.2 รายวิ ชาใด หากระบุ ก ารประเมิ น ผลเป็ น อั ก ษร S หรื อ U นิ สิ ต จะต้ อ งได้ อั ก ษร S
มิฉ ะนั้น จะต้ อ งลงทะเบี ย นในรายวิ ชานั้น ซ้ าอีก จนกระทั่ งได้ อั กษร S หรือ ผ่ านการประเมิ น ผลตามเงื่อ นไขในประกาศ
มหาวิทยาลัย
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20.9 ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ
ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผล
และการประเมินผลสาหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
20.10 อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.11 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของรายวิชา
ทัง้ หมด ที่นิสิตได้ลงทะเบียน
20.12 การค านวณระดับขั้น สะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณ ของจานวนหน่วยกิ ตกับ ค่าระดั บขั้นของ
ทุกๆ รายวิชาตามข้อ 20.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 20.10
ในการหารนี้ให้ มีท ศนิย ม 2 ต าแหน่ ง โดยไม่ มี การปัด เศษ และในกรณี ท่ี นิสิ ต ลงทะเบี ย นเรียนรายวิชาใดรายวิ ชาหนึ่ ง
มากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิท ยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่ วยกิตและค่าระดั บขั้นที่นิ สิตลงทะเบียนครั้ง
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว
20.13 กรณีท่นี ิสิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้นเข้า
ไว้ในหลักสูตร ทัง้ นี้ จะไม่นาผลมาคานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ข้อ 21 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
21.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
21.2 นิสิตสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ
21.3 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผ่านการประเมินด้วยอักษร S เฉพาะนิสิตระดับ
ปริญญาโท ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ
เงื่อนไขการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
22.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE
EXAMINATION) ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้น ๆ
22.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ด้วยข้อเขียน หรือข้อเขียนและปากเปล่าในหลักสูตรนั้นๆ
ให้มีการดาเนินการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติให้ทาเป็นคาสั่งของมหาวิทยาลัย และ
เมื่อดาเนินการแล้วให้ประกาศผลภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ
หมวดที่ 4
การทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 23 การทาวิทยานิพนธ์
23.1 การลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์
23.1.1 นิสิตระดับปริญญาโทต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขดังนี้
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23.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 จะต้ อ งท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ า เที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่า 36
หน่วยกิต
23.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 จะต้ อ งท าวิ ท ยานิพ นธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ย บได้ ไม่ น้อ ยกว่า 12
หน่วยกิต
23.1.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.2.1 แบบ 1.1 จะต้องท าวิทยานิ พนธ์ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต และแบบ 1.2
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
23.1.2.2 แบบ 2.1 จะต้องทาวิท ยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ 2.2
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
23.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้คณะพิจารณาทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
23.2.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน
23.2.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน
23.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง ที่สาขาวิชาเสนอคณะ
ที่สังกัดแต่งตั้ง ดังนี้
23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วย ประธานที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ กรรมการที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิ ตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทา
หน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ
23.3.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ
แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน
23.4 การขอสอบวิทยานิพนธ์
23.4.1 นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 มี สิ ท ธิ์ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใ นวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตาม
หลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือกาลังเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
23.4.2 นิสิตระดับปริญ ญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
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การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อน
การตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ชานั้ น และแบบ 2 มี สิ ท ธิ์ ส อบวิท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูต ร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้ รับ การยอมรับ ให้ตีพิ มพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิ มพ์ทางวิชาการที่มีก รรมการภายนอกร่วมกลั่ นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
23.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
23.5.1 คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.1.1 อาจารย์ ป ระจ า หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสอบ
23.5.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ
23.5.1.3 อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ
23.5.2 คณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.2.1 อาจารย์ประจา หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ
สอบ
23.5.2.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
23.5.2.3 อาจารย์ประจา และ/หรือ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 - 2 คน เป็น
กรรมการ
23.6 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
เมื่ อนิ สิ ต ผ่านการสอบวิท ยานิพ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ าแล้ ว คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์
จะต้องรายงานผลการสอบต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 24 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
24.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
24.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.1.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
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24.1.4 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
24.2 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
24.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับ การยอมรับ ให้ตี พิ มพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิชาการหรือ เสนอต่อ ที่ ประชุมวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น ที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.2.5เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
24.3 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
24.3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
24.3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับ การยอมรับ ให้ตี พิ มพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิชาการหรือ เสนอต่อ ที่ ประชุมวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น ที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.4 ปริญญาโท แผน ข
24.4.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.4.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.4.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.4.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.4.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.4.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
24.5 ปริญญาเอก แบบ 1
24.5.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.5.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.5.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.5.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
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24.5.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.5.6 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
24.6 ปริญญาเอก แบบ 2
24.6.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
24.6.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
24.6.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.6.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.6.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
24.6.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.6.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.6.8 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ทัง้ นีน้ ิสิตต้องไม่มีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6
บททั่วไป
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
25.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 5
25.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30
วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
25.6 เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 15.1, 15.2 และ 15.3
25.7 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
25.8 เป็นนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
25.9 เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 7.2
25.10 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
25.11 ลาพักการศึกษา และ/หรือลาป่วยติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษาแรกโดยไม่มี
หน่วยกิตสะสม สาหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ให้ถือ 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนโดยไม่มีหน่วยกิต
สะสม
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25.12 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 26 การลา
26.1 การลาพักการศึกษา
26.1.1 นิ สิ ต ที่ ลาพั กการศึ กษา หรื อถู กสั่ งพั กการศึ กษาตลอดภาคการศึ กษา จะต้ องช าระ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาไปแล้ว
26.1.2 นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักการศึกษาไปแล้วให้มีสภาพการเป็นนิสิตเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
26.2 ลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ยังไม่ได้
รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสิตที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ
ข้อ 27 ข้อการประกันคุณ ภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบการประกันคุณ ภาพของหลักสูตรให้
ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้อ 28 การพัฒ นาหลัก สูตร ให้ทุกหลั กสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณ ภาพการศึก ษาเป็น ระยะๆ อย่า งน้อ ยทุก ๆ 5 ปี และมีก ารประเมิน เพื ่อ พัฒ นาหลัก สูต รอย่า ง
ต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
ข้อ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ค่า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ข้อ 30 ให้อ ธิก ารบดี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
-------------------โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิท ยาลั ยพะเยาในการประชุ มครั้งที่ 3/2555 เมื่ อวั นที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 จึ งให้ อ อก
ข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อ บั ง คั บ นี้ เรีย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ 6 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
"ข้อ 6 การรับเข้าศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
6.2 ผู้ สมั ครที่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึก ษาแต่ กาลั งรอผลการศึก ษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะรับ
รายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
6.3.1 ผู้ ท่ี ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5
6.3.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
6.3.2.1 ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด โดยส่ ง ถึ ง
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
6.3.2.1 การรับ เข้ า ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ เข้ า โดยผ่ า นความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
6.4 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 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 การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เพื่ อให้ก ารศึ กษาปริญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา มีมาตรฐานและคุ ณภาพ สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2548 จึ งอาศั ย ความในมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็ นผู้มี คุ ณสมบั ติตามข้ อ 4 แห่ งข้อบั งคั บมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การศึ กษาระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เป็นผู้สามารถทาสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติแล ะหลักทรัพย์ซึ่ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณี ท่ีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญ าตให้เป็นนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การรั บ โอนนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให้ น าความในข้ อ 6 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ระบบการศึกษา ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
6.1 การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสามปี แรก นิสิ ตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป และ/หรือ หมวดวิชาเฉพาะที่เป็ นกลุ่ม วิชา
บังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ท่มี หาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชาชีพในสามปีหลั งของหลักสูตรที่
โรงพยาบาลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปสาหรับนิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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6.2 การกาหนดปริมาณการศึกษา และการแบ่งภาคการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
6.2.1 ระยะที่ ห นึ่ ง จ านวน 1 ปี ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่ ปี ก ารศึ ก ษาที่ 1 ของหลั ก สู ต ร ก าหนดตาม
ข้อ บังคับมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2553 ซึ่ งเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค
การศึกษาต่อ ปีการศึกษา
6.2.2 ระยะที่สอง จานวน 2 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 2-3 ของหลักสูตร เรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียนต่อเนื่องกัน
6.2.3 ระยะที่ สาม จานวน 3 ปี การศึ กษา หรือ ปี ก ารศึ ก ษาที่ 4-6 ของหลัก สู ต ร ให้ ก าหนด
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ
ข้อ 7 การลงทะเบียน
ให้เป็นไปตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
7.1 การลงทะเบียนในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามภาคการศึกษา
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
ข้อ 8 การวัดและประเมินผล
ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 ระยะที่สอง หรือ ปีการศึกษาที่ 2 - 3 ของหลักสูตร กาหนดดังนี้
8.1.1 นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจาปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00
นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้าชั้น
8.1.2 นิสิตที่เรียนซ้าชั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปีที่ตกซ้าชั้น
8.2 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปีแรก และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.00 ตามรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ก่อนเปิดภาคการศึกษาชั้นปีท่ี 4 จึงจะได้รับ
พิจารณาให้ศึกษาในชัน้ ปีท่ี 4 ของหลักสูตรได้
8.3 ระยะที่สาม หรือ ปีการศึกษาที่ 4 – 6 ของหลักสูตร กาหนดดังนี้
8.3.1 ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา เมื่อสิน้ สุดการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่นิสิต
หมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่งๆ และให้มีการวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ ปีการศึกษา และให้
รายงานทุกสิน้ ปีการศึกษา
8.3.2 นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจาปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00
นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้าชั้น
8.3.3 นิสิตที่เรียนซ้าชั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปีที่ตกซ้าชั้น
ข้อ 9 การสอบเบ็ดเสร็จ
ให้นิสิตแพทย์ท่ีจบการศึกษาในชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 5 และชั้นปีท่ี 6 ต้องสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไม่ผ่านรอบแรกจะต้องสอบเบ็ดเสร็จจนกว่าจะผ่าน
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ข้อ 10 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ให้นาความในข้อ 16 และ ข้อ 17 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ผูท้ ่มี ีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา จะต้องเป็นผูส้ อบผ่านการสอบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 ส่วน
ข้อ 11 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แล้ว ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 เมื่ อ นิสิ ตเรียนในระยะที่ 2 ของหลัก สูต รมา 8 ภาคการศึก ษาแล้ว ยังสอบไม่ผ่ านรายวิ ชาใด
รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
11.2 นิสิตระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษาสาหรับชั้นปี
ใด เป็นเวลา 2 ปีการศึกษาแล้วยังสอบไม่ผ่าน ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
11.3 คณะกรรมการจิตแพทย์ท่ไี ด้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้คาวินิจฉัยว่า นิสิตเป็นหรือเคยเป็น
โรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการ
จิตแพทย์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ ทาให้ไม่สามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หาก
โรคเกิดกาเริบขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
ผูป้ ว่ ย
ข้อ 12 ความใดที่ไม่ ได้ระบุ ไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ นาความในข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ขอ้ บังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553
...............................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อให้การศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัย
พะเยา มีมาตรฐาน และคุณภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 จึงอาศัยความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อตกลงอื่นใด ที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นีแ้ ทน
ข้อ 4 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 5 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 7 ระบบการศึกษา
7.1 การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เป็นหลักสูตร 6 ปี
7.2 การกาหนดปริมาณการศึกษาและแบ่งภาคการศึกษาห้าปีแรกตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และในปีสุดท้ายตามหลักสูตร ให้กาหนดการศึกษา
และการฝึกปฏิบัติงานตามประเภทรายวิชา โดยรายวิชาปกติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 ส่วนรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในแหล่งฝึกงาน ให้แบ่งนิสิต
ออกเป็นกลุ่ม หมุนเวียนกันไป ในแต่ ละรายวิชา โดยกาหนดระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เป็ นปริมาณการศึกษาของ
รายวิชานั้นเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 8 การลงทะเบียน
8.1 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในห้าปีแรกตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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8.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในปีสุดท้ายตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
ข้อ 9 การวัดและประเมินผล
9.1 การวั ด และประเมิ น ผลในห้ า ปี แ รกตามหลั ก สู ต ร ให้ น าข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
9.2 การวัดและประเมินผลในปีสุดท้ายตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่มีการลงทะเบียนร่วมกัน เป็นราย
ปีการศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเมื่อสิน้ ปีการศึกษา
9.3 ผูม้ ีสิทธิลงทะเบียน ตามแผนการศึกษาชั้นปีท่ี 6 จะต้องเป็นผูท้ ่ีสอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการ
เรียน ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 5 และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
9.4 ผู้มีสิทธิสอบรวบยอด จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตจะต้องทาการ
สอบรวบยอดตามที่คณะเภสัชศาสตร์จัดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอด ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินการสอบรวบ
ยอดให้เป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์
ข้ อ 10 การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และการอนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาให้ เป็ น ไป ตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 11 นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
11.1 มีเหตุจาเป็นต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หรือ
11.2 คณะกรรมการจิตแพทย์ท่ีอธิการบดีแต่งตั้ง มีคาวินิจฉัยว่า นิสิตผู้นั้นเป็น หรือเคยเป็นโรคจิต
ประเภทใดประเภทหนึ่ง และมติคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ หาก
ยังมีอยู่ต่อไปภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
บุคคลอื่น
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยความ
ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง 2/2555 เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรั บสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ข้ อ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นาความในข้อ 6 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน
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
ให้เป็ นไปตามความในข้อ 14 แห่ งข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
9.1 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลทุกรายวิชา ต้องมีระดับขัน้ ไม่น้อยกว่า C หรือมีคา่ ระดับขัน้ ไม่น้อย
กว่า 2.00 นิสิตที่มีระดับขั้นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลน้อยกว่า C หรือมีค่าระดับขั้นน้อยกว่า 2.00 ต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นใหม่
9.2 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล จะต้องเป็นผู้สอบผ่านรายวิชาต่างๆ
ครบตามหลักสูตร มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และจะต้องทาการสอบตามที่คณะพยาบาล
ศาสตร์กาหนดจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ ทัง้ นี้ เกณฑ์การตัดสินการสอบให้เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อ 10 การเรียนซ้า
ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 11 การเสนอให้ได้ รับปริญ ญาและการอนุ มั ติป ริญ ญา ให้น าความในข้อ 16 และข้อ 17 แห่งข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้ อธิก ารบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ นี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ขอ้ บังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือ
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
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 จึ งอาศั ยความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกราคม 2556 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคั บนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ตามข้ อ 4 แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ตไว้กับมหาวิทยาลั ยพะเยา
และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณี ท่ีเป็นผู้ เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดย
ชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 4 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
6.1 การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร 6 ปี
6.2 การกาหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาสามปีแรกตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งเรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา และในสามปีหลังของหลักสูตร ให้กาหนดการศึกษา
และฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในแต่ละ
รายวิชา
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ข้อ 7 การลงทะเบียน
7.1 การลงทะเบี ย นในสามปี แ รกของหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
ข้อ 8 การวัดและประเมินผล
ให้ เป็ น ไปตามความในข้ อ 14 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 การวัดและประเมินผลในสามปีแรกของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
8.2 นิสิ ต ที่ จะศึ ก ษาในชั้ น ปีท่ี 4 ของหลั ก สู ต ร ต้ องสอบผ่า นทุ ก รายวิช าของหลั ก สูต ร ในสามปี แรก
และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ตามรายวิชาที่กาหนด ในโครงสร้างของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
8.3 ในสามปีหลังของหลักสูตร ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวๆหนึ่ง และให้มีการวัดและประเมินผลรวม เพื่อหา
ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ ปีการศึกษา และให้รายงานทุกสิน้ ปีการศึกษา
ข้อ 9 การเสนอชื่อเพื่ อรับ ปริญ ญาและการอนุมั ติให้ ปริญ ญา ให้เป็ นไปตามข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 10 การพ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 11 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12 ให้ อธิการบดี รักษาการให้ เป็นไปตามข้อบังคับ นี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่ อประโยชน์ ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับ นี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดละให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง
มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยู่ใ นกรอบของคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของสังคมและของมหาวิทยาลัย
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิท ยาลัย หรือส่วนงานที่เรีย กชื่ออย่ างอื่ นที่มี นิสิ ต
ในสังกัด
“คณบดี”
หมายความว่ า คณบดี ค ณะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด อยู่ แ ละให้ ห มายความรวมถึ งหั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่นิสิตสังกัดอยู่
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีมีอานาจออกประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคั บนี้ ซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 6 วินัยของนิสิตกาหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ
ของคณะอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่ากระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้
(2) นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเวลาที่เข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบ หรือติด ต่อกับ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และจะต้องแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือแต่งกายในชุดปฏิบัติการหรือชุดพืน้ เมืองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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(3) นิสิตต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง หรือคาแนะนา ตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทาการที่
ไม่สมควรประการอื่น
(4) นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ ของตนเอง เคารพในสิทธิ
และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทาง ที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติคุณทั้งของตนเอง บิดามารดา และผูป้ กครองหรือมหาวิทยาลัย
(5) นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี และก่อเหตุไม่
สงบในมหาวิทยาลัย หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทั้งสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป
(6) นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและราคาญหรือ เป็นการรบกวนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(7) นิ สิ ต ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นิ สิ ต ได้ ทั น ที เมื่ อ อาจารย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ขอ
ตรวจสอบ เพื่ อการรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สินในบริเวณพื้น ที่ของมหาวิทยาลัย เพื่ อความเป็ นระเบีย บ
เรียบร้อยในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อความถูกต้องในการพิสูจน์ตัวบุคคลในการทดสอบวัดผลอย่าง
ใดๆ
(8) นิสิตต้องไม่แสดงออก กล่าวด้วยวาจา เขียนหรือพิมพ์ข้อความ จัดทาสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือการ
กระทาประการใดๆ ในสื่อทุกชนิด เพื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ มูลอันอาจทาให้ผู้อ่นื หรือมหาวิทยาลัยเสียหาย
(9) นิสิตต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิดและ
เสื่อมเสียในทางชู้สาว
(10) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ สู บ บุ ห รี่ ในขณะมี ก ารเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ก าร การสอบ หรื อ ในบริ เวณที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ และในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
(11) นิสิตต้องไม่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ และจัดกิจกรรม ที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัย
หรือกระทรวงศึกษาธิการ
(12) นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์และความปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทาลายหรือเสียหาย
(13) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ น าขนบธรรมเนี ย มหรื อ วิ ธี ก ารอั น ไม่ เหมาะสมมาปฏิ บั ติ ภ าย ในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(14) นิสิตต้องไม่จัดการประชุมเพื่อหยุดเรียนหรือจัดการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องต่างๆ ที่มีนิสิต
หรือบุคคลภายนอกมาร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยไม่คานึงถึงระเบียบวินัยนิสิต ระเบียบแบบแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้านเมือง
(15) นิสิตต้องไม่ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ หรือมี
หนีส้ ินล้นพ้นตัว
(16) นิสิตต้องไม่พกพา มีไว้ หรือครอบครองสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของ
มึนเมาทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย
(17) นิสิตต้องไม่เล่น มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันที่ผดิ กฎหมายทุกชนิด
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(18) นิสิตต้องไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลง อันธพาล ก่อกวนความสงบเรียบร้อย
(19) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ มี พ ฤติ ก รรมข่ ม ขู่ กลั่ น แกล้ ง หรื อ มี เจตนาให้ ได้ รับ บาดเจ็ บ หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(20) นิสิตต้องไม่พกพา หรือใช้สิ่งเทียมอาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นใดในที่สาธารณะ
(21) นิสิตต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา ทุกชนิดภายใน
มหาวิทยาลัย หรือดื่มสุราภายนอกมหาวิทยาลัยและก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกายผู้อื่น หรือส่งเสียงดังรบกวน
ผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(22) นิสิตต้องไม่เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
จาหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(23) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริตหรือส่อทุจริตในการศึกษาและการสอบ
(24) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริต ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ
หรือรีดไถบุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
(25) นิสิตต้องไม่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย
หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างนิสิต เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(26) นิสิตต้องไม่ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ของประเทศ
(27) นิสิตต้องไม่กระทาการลามก อนาจาร เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร หรือกระทาความผิดเกี่ยวกับ
เพศ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเอง ผูอ้ ื่นหรือมหาวิทยาลัย
(28) นิสิตต้องไม่ครอบครอง พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธร้ายแรง
(29) นิสิตต้องไม่รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น แอบอ้างชื่อ
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
(30) นิสิตต้องไม่จงใจกระทาการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของตนโดยมิชอบ
ข้อ 7 การกระทาผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรง
7.1 กระทาผิดวินัยตามข้อ 6 (21) ถึงข้อ 6 (30)
7.2 กระทาความผิดตามกฎหมายอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก โดยไม่คานึงถึง
ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอกาหนดโทษ เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.3 กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
7.4 กระทาผิดในกรณีท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุ
ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคลคล หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
7.5 กระทาผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
ร้ายแรง
ข้อ 8 นิสิตต้องรักษาวินัยตามหมวดนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผูใ้ ดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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หมวด 2
โทษความผิดวินัย
ข้อ 9 โทษความผิดวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
9.1 ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
(1) ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ์
9.2 ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) พักการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้สาเร็จการศึกษา มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษา
ถึงสองภาคการศึกษาในกรณีท่ไี ม่สามารถพักการศึกษาได้ หรือระงับการให้ปริญญาไม่เกินสองปีการศึกษา
(2) ให้ออก
(3) ไล่ออกและไม่มีสิทธิได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพความเป็นนิสิต
(1) การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานความผิดวินัยนิสิต ให้ตัดได้ไม่ต่ากว่าครั้งละ 5 คะแนน
แต่จะเป็นจานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตหรืออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมาย
(2) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่
เกิน 60 คะแนน ให้หมดสิทธิสอบปลายภาคในภาคการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในขณะนั้น
(3) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่
เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
(4) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่
เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
(5) นิสิตผูใ้ ดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันถึง 100 คะแนน ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต โดยให้ออกหรือไล่ออกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
(6) คะแนนที่ถูกตัดและได้นาไปใช้ในการลงโทษพักการศึกษาแล้ว จะไม่นามาใช้เพื่อการลงโทษพัก
การศึกษาครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ตาม (5) เท่านั้น
(7) กรณีท่มี ีคาสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งนิสิตผู้นั้นจะสาเร็จการศึกษาและมีผล
ทาให้คะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพักการศึกษาเป็นโทษอย่างอื่นตาม
ข้อ ๙ ตามความเหมาะสมก็ได้
(8) การตัดคะแนนความประพฤติ และการคื นคะแนนความประพฤติ สาหรับนิสิตที่ ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ สามารถกระทาได้โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การดาเนินการเช่นว่านี้ให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 11 โทษให้ อ อก ให้ นิ สิ ต พ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สิ ท ธิ ได้ รับ หลั ก ฐานแสดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 45

หมวด 3
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่ามีนิสิตกระทาผิดวินัย ให้บุคคลผูไ้ ด้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของนิสิต หรือ
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้พบเห็น รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
ข้อ 13 การด าเนินการทางวินัยแก่ นิสิต ซึ่งมีก รณี อัน มีมู ลที่ค วรกล่าวหาว่ากระทาผิด วินัย ให้ด าเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว และการดาเนินการเช่นว่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาด้วย
กรณีกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และ ในการสอบสวนนีต้ ้อง
แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการ
สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ให้มหาวิทยาลัย พิจารณา ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดวินัยจึงจะ
ยุติเรื่องได้
ข้อ 14 ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านิสิตผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระทาความผิดวินัย ซึ่งเป็นความผิด
เล็กน้อย ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมายหรือคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดี
มอบหมาย เรียกนิสิตผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระทา หรือพฤติการณ์ ท่ีกระทานั้นหรือปรับเปลี่ยน
พฤติการณ์นั้นๆ เสีย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตก็ได้
หมวด 4
การสอบสวนวินัยนิสิต
ข้อ 15 ให้ ม หาวิท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต ตามข้ อ 13 วรรคสอง เพื่ อ พิ จ ารณา
สอบสวนหาข้อเท็จจริงในมูลกรณีท่ีนิสิตถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนิสิต โดยให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
หรื อ ผู้ท่ี ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต มอบหมาย เป็ น ประธาน รองคณบดี ที่ ดู แลด้ านกิ จการนิ สิ ตอย่างน้ อย 3 คนเป็ น
กรรมการ และให้หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คณะกรรมการสอบสวนวินั ยนิ สิต ด าเนิ น การสอบสวนให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 30 วั นนั บ แต่ วันที่ ป ระธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
ในกรณีไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ขอขยายเวลา
การสอบสวนออกไปได้อกี สองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงการกระทาผิดวินัยนิสิต
(2) รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาเสนอโทษความผิดวินัยที่เหมาะสม เป็น ธรรมกับการ
กระทาผิดวินัยนิสิตพร้อมทั้งเสนอความเห็น และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
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ข้ อ 17 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต มี อ านาจเรีย กบุ ค คลใดๆ มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ ส่ ง เอกสาร
พยานหลักฐานที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวน
ได้
ข้อ 18 นิ สิ ต ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย นิ สิ ต มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รับ แจ้ งข้ อ กล่ า วหา ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา
ตลอดจนนาพยานหลักฐานชีแ้ จงแก้ข้อกล่าวหาได้ ก่อนเสร็จสิน้ การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง
หมวด 5
การพิจารณากาหนดโทษ และอานาจการลงโทษนิสิต
ข้อ 19 การพิจารณากาหนดโทษให้อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยเสนอ
ความเห็นและรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษและถือว่าเป็นการสิน้ สุดการลงโทษ
ข้อ 20 ผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษนิสิต ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 21 การสั่งลงโทษนิ สิต ให้ ท าเป็ น คาสั่ งลงโทษวิ นัย นิสิ ต ให้พิ จ ารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกั บ
ความผิด โดยพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านความรุนแรง เจตนา แรงจูงใจ หรือมูลเหตุอื่นๆ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
ในคาสั่งลงโทษนิสิตให้แสดงถึงลักษณะของการกระทาความผิดและโทษที่ได้รับโดยแจ้งชัดด้วยความยุติธรรม
มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสจริต
ข้อ 22 ในกรณี นิสิตกระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ในกรณี ท่ีมีความผิดวินั ยแต่ยังไม่ถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ นิสิตรายงานตัวอบรม บาเพ็ ญ
ประโยชน์ หรือทางานให้กับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได้ การดาเนินการเช่นว่านี้ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
ให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต บันทึกข้อมูลของนิสิตในระบบทะเบียนนิสิต
ข้อ 23 การสั่งลงโทษนิสิตที่กระทาผิดทุกครั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้กอง
บริ การการศึ ก ษา และคณะที่ นิ สิ ต สั งกั ดเพื่ อ บั นทึ ก ข้ อมู ล ความผิ ด และให้ งานวินั ย และพั ฒ นานิสิ ต กองกิ จการนิ สิ ต
รายงานไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกลงโทษทราบ และให้ดาเนิ นการแจ้งกาหนดเวลาหรือวิธีการในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในการ
โต้แย้งคาสั่งหรือการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้นิสิตทราบด้วย
หมวด 6
การอุทธรณ์
ข้อ 24 นิสิตผูใ้ ดถูกลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้นิสิตผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้
ข้อ 25 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผูอ้ ุทธรณ์และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเอง
เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ เว้นแต่ ผู้อุทธรณ์จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
หรือพิการจนไม่อาจเขียนหนังสือได้ ให้ผู้ปกครองหรือ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ท่ีจะอุทธรณ์กระทาการอุทธรณ์แทนก็ได้
โดยได้รับความยินยอมจากผูอ้ ุทธรณ์
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ข้ อ 26 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอุ ท ธรณ์ ผู้ ท่ี จ ะอุ ท ธรณ์ อ าจขอตรวจ หรื อ คั ด รายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ ส่วนบันทึกถ้อยคาพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูส้ ั่งลงโทษว่า
จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็น เป็นเรื่องๆ ไป
ข้อ 27 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษจะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 30
วัน นับแต่วันทราบคาสั่งนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิต เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ 28 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหนึ่ งคนเป็นประธาน
กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน จากตัวแทนสภานิสิตหนึ่งคนเป็นกรรมการ และนิติกร
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตต้องเร่งดาเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ได้
รับทราบคาสั่ง และอาจขยายเวลาพิจารณาได้อกี ไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตมีอานาจเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาใหม่ได้
ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดหรือเห็นว่าการ
สั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้วให้สั่งยกเลิก
อุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี คา
วินิจฉัยคาร้องขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สนิ้ สุด
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตามวรรคก่อนแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ วินัย
นิสิตแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ข้อ 30 กรณี อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งลงโทษไล่ ออก ให้ ผู้อุ ท ธรณ์ เสนอหนั งสือ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งลงโทษไล่อ อกต่อ สภา
มหาวิทยาลัย และคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด 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 จึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญ ญั ติ ม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“คณะ”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

“คณบดี”

หมายความว่า

“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า
“นิสิต”
“การสอบ”

หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
นิสิตในสังกัด
คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่และให้หมายความรวมถึง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ที่นิสิตสังกัดอยู่
อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
การส อบ ที่ มห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ ค ณ ะ ห รื อ ส าขาวิ ช า
หรืออาจารย์ประจารายวิชา ได้กาหนดจัดการสอบขึน้

ข้อ 5 นิสิตที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 6 นิสิตที่เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิต ต่อกรรมการคุมสอบทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณีนิสิตลืม
บัตรประจาตัวนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 7 ในการสอบทุกครั้งนิสิตจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือสาขาวิชา
หรืออาจารย์ประจารายวิชา กาหนดจัดการสอบขึน้
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ข้อ 8 ในกรณีท่ีนิสิตไม่เข้าสอบตามข้อ 7 ให้ถือเป็นการขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจาก
กรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 9 ห้ามนิ สิตส่งเสียงดั ง หรือก่อความราคาญ หรือแสดงกิ ริยามารยาทไม่ เหมาะสมในห้ องสอบและบริเวณ
ใกล้เคียง
ข้อ 10 ห้ามนิสิตเข้าห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที หรือออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที หลังจาก
เริ่มสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 11 ห้ามนิสิตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่ ปากกา ดินสอ น้ายาลบคาผิด ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
วงเวียน และสิ่งอื่นใดที่อาจารย์ประจารายวิชาได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ
ข้อ 12 ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะต้องใช้กระดาษคาถาม และกระดาษคาตอบ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือ
สาขาวิชา หรืออาจารย์ประจารายวิชา จัดให้ และห้ามนาออกจากห้องสอบ เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้
แจ้งความประสงค์ต่อกรรมการคุมสอบทราบ
ข้อ 13 เมื่ อ กรรมการคุ ม สอบแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า หมดเวลาสอบแล้ ว ให้ นิ สิ ต ส่ ง กระดาษค าถาม และ
กระดาษคาตอบ ให้กรรมการคุมสอบทันที และให้ออกจากห้องสอบ
ข้อ 14 นิสิตผู้ใดไม่ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้กรรมการคุมสอบตั กเตือน
หากไม่เชื่อฟัง ให้กรรมการคุมสอบสั่งให้นิสิตผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการลงโทษ
ต่อไป
ข้อ 15 เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะ
ความผิ ด ไว้ ในกระดาษค าตอบ พร้อ มกั บ ลงลายมื อชื่ อ รับ รอง แล้ ว ให้ ร ายงานคณบดี ที่นิ สิ ต สั งกั ด ทราบ เพื่ อคณบดี
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต โดยให้ มี หั ว หน้ า งานวิ นั ย และพั ฒ นานิ สิ ต หรื อ ผู้ แ ทนร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ทั้งนี้ วิธีการดาเนินการสอบสวนให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 15 ปรากฏว่านิสิตได้ทุจริตหรือส่อ
ทุจริต ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งให้ดาเนินการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 โดยให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
สาหรับในกรณีทุจริตการสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือว่าสอบตก
ในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการสอบครั้งถัดไป จานวน 1 ครั้ง
ข้อ 17 ในการสอบครั้งใด ถ้ามีพยานหลักฐานแสดงว่ามีข้อสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังนิสิต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใดๆ ก่อนเข้าสอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอานาจสั่งยกเลิกการสอบ และให้มี
การจัดสอบในรายวิชานั้นอีกครั้งหนึ่ง
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ข้อ 18 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ กาหนดหลั กเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554
……………………………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ของนิสิต จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 และมติ ท่ี ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
“ตรามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า ตรามหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีนิสิตในสังกัด
ข้อ 4 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม
ยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุม
โลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้กลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
ทาด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อด้านซ้าย แขน
เสือ้ เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมีผ่าด้านหลัง
โดยที่ จี บกระโปรงซ้ อนกั น ขอบกระโปรงอยู่ ระดั บเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ ระหว่างเข่ าและข้ อเท้ า ห้ ามใช้ ผ้ ายี น ผ้ า
สักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ผ้ากามะหยี่
ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้ เป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได้
(3) เข็มขัดหนังกลับสีน้าตาลเข้ม กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
ในกรณี ท่ีจะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวเข็มขัดทาด้วย
โลหะรมดารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ”
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(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือรัดส้น แบบสุภาพ สีดา สีขาว สีน้าตาล สีกรมท่าหรือ สีเทา สาหรับนิสิต
ชั้นปีท่ี1 ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัวรองเท้าและสวมถุงเท้าสีขาว
ข้อ 5 เครื่องแบบงานพิธกี ารสาหรับนิสิตหญิง
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติสาหรับนิสิตหญิง โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงและ
รองเท้าสีดาเท่านั้น ยกเว้นรองเท้าสาหรับนิสิตชัน้ ปีท่หี นึ่ง ให้ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ
ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(1) เสื้อ เชิ้ตสี ขาวแขนสั้ นหรือ แขนยาวแบบและทรงสุภ าพ ไม่มี ลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุ มสีขาว มี
กระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก
(3) ถุงเท้าสีดา สีน้าตาลเข้ม หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสุภาพสีดา ไม่มีลวดลาย
(5) เข็มขัดหนังเรียบสีดา กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
ในกรณีท่ีจะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะรมดารูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ”
(6) ผูกเนคไทสีม่วงเข้มมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร ปักอยู่บนเนคไทในระดับลิน้ ปี่
ข้อ 7 เครื่องแบบงานพิธกี ารสาหรับนิสิตชาย
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายปกติสาหรับนิสิตชาย โดยให้ใช้เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสีดา
และผูกเนคไทมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ให้นิสิตแต่งเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพิธีการ หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอื่นตามประกาศมหาวิทยาลั ย
หรือตามที่ระบุในกาหนดการ คาสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสวมใส่ชุดแต่งกายของนิสิตเป็นการเฉพาะอีกก็ได้
ข้อ 10 การแต่งกายนอกเหนือจากข้อบังคับนีใ้ ห้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ในกรณี ท่ีมีเหตุผลและความจาเป็นต้องการงดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้
ข้อ 11 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาหรับนิสิตที่เรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้สามารถเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเลือกแต่งกายตามข้อบังคับนีก้ ็ได้
ข้อ 12 ให้อ ธิการบดีเป็นผู้ รัก ษาการตามข้อ บังคับ นี้ ในกรณี ท่ี มีปัญ หาขัดข้องเกี่ ยวกับการด าเนินการตาม
ข้อบังคับนีใ้ ห้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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หมายเหตุ ความในข้อ 4 (1) และ (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่ง
กายของนิสิต พ.ศ. 2554 แก้ไขโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของ
นิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ความในข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของ
นิสิต พ.ศ. 2554 แก้ไขโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554
……………………………………………………..
โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่ง
กาย ของนิ สิ ต พ.ศ.2554 จึ งอาศั ย อ านาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“นิสิต”
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย”
“ตรามหาวิทยาลัย”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
ตรามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (1) และ (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4 เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ”
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลาย
แหลมยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติด
กระดุ มโลหะเครื่อ งหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส้ นผ่าศูน ย์กลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้ก ลัดเครื่องหมายตรา
มหาวิทยาลัย ทาด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อ
ด้านซ้าย แขนเสือ้ เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมีผ่า
ด้านหลังโดยที่จบี กระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ระหว่า งเข่าและข้อเท้า ห้ามใช้ผ้า
ยีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ผ้ากามะหยี่
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ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้ เป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได้
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่ าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผา้ ยีน ผ้าสักหลาด
ผ้าลูกฟูก”
ข้อ 6 ให้ อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ท่ีมีปัญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2554
________________
โดยที่เห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อเป็นการ
สนับสนุน ยกย่องเกียรติคุณนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และเพื่อให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในการศึกษาเล่าเรียน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกระเบียบ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.
2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นตามระเบียบนี้ ต้องสอบได้ระดับขั้นดีมาก หรือเกรดเอ ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป
โดยรายวิชาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้า และนิสิตจะต้อง ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใด แต่ทั้งนี้
จานวนหน่วยกิตรวมกันแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด
ข้อ 5 ให้กองบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 แล้วแจ้งให้ มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยมอบรางวัลเป็นจานวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยให้ทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

58 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
……………………………………….
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้นิสิตใหม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้มีการปรับตัวและ
การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และการแสวงหาความรู้รวมถึงการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัย
หอพั ก นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อ านาจความตามในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 จึงกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พั กอาศั ย
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ช้บังคับในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย
“หอพัก มพ.”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคารชั้นเดียว
“หอพัก UP”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ชั้น
“หอพัก G-UP”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อเป็นสวัสดิการ
สาหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ข้อ 4 ให้ นิ สิ ตภาคปกติ ชั้นปี ท่ี 1 ขึ้น ไปทุ ก คนและนิสิ ต ทุ นสวัส ดิ ก ารหอพั ก ต้อ งเข้ าพั ก อาศัย ในหอพั ก ใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องพักอาศัยตลอดปีการศึกษานั้น และต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เรื่อง
ระเบีย บหอพั กนิ สิต ยกเว้น นิสิ ตสาขาแพทยศาสตร์แ ละทั นตแพทยศาสตร์ ให้พั กอาศัย เป็ นระยะเวลา 3 ปี การศึ กษา
สาหรับนิสิตชัน้ ปีท่ี 2, 3, 4 ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามจานวนห้องพักที่ว่าง
ข้อ 5 หอพัก G-UP เป็นหอพักที่จัดสรรสาหรับนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป การพิจารณา
คัดเลือกนิสิตเข้าพักในหอพัก G-UP ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งทาหน้าที่พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 สาหรับนิสิต ปีท่ี 1, นิสิตปีท่ี 2, และนิสิตชั้นปีท่ี 3 โดยนิสิตจะได้รับสิทธิในการเข้า
พักอาศัยจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ 6 นิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ที่มีความจาเป็นต้องได้รับการยกเว้นการเข้า
พักหอพักในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท้ ่อี ธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 7 นิ สิ ตตามความในข้อ 4 และ ข้อ 5 ที่ ไม่ ได้ เข้ าพั กอาศั ยหอพั กในมหาวิท ยาลัย ถื อว่า เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อความในประกาศฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต
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ข้อ 8 นิสิตตามความในข้อ 4 และ ข้อ 5 ที่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่ได้เข้าพักอาศัยหอพักใน
มหาวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยจะไม่ คื นค่าธรรมเนี ยมหอพั ก เว้นแต่ มี ปั ญ หาด้ านสุข ภาพซึ่ งได้ รับ การตรวจจากศู นย์ แ พทย์
มหาวิทยาลัยพะเยารับรองว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนไม่สามารถพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีนิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตได้ทาสัญญาเช่ า/เช่าซื้อ ที่พักอาศัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเป็นเหตุท่ไี ม่เข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได้
ข้อ 10 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
10.1 หอพัก มพ. กาหนดให้นิสิตเข้าพักอาศัย 2คน/ห้อง โดยนิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้
10.1.1 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ
ปีการศึกษาละ 10,000 บาท
10.1.2 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ 2,500 บาท
10.1.3 ค่าประกันของเสียหาย(มพ.)
ปีการศึกษาละ 500 บาท
10.1.4 ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต
อัตรา 100 บาท/คน/วัน
10.1.4 ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย
ปีการศึกษาละ 500 บาท/คน
10.2 หอพัก UP นิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าธรรมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังนี้
10.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 2 คน
10.2.1.1 ภาคเรียนปกติ
ปีการศึกษาละ 24,000 บาท
10.2.1.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปีการศึกษาละ 28,800 บาท
10.2.1.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ 4,800 บาท
10.2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 3 คน
10.2.2.1 ภาคเรียนปกติ
ปีการศึกษาละ 22,000 บาท
10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปีการศึกษาละ 26,400 บาท
10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ 4,400. บาท
10.2.3 ค่าธรรมเนียมหอพัก (พัดลม)
10.2.3.1 ภาคเรียนปกติ
ปีการศึกษาละ 16,000 บาท
10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปีการศึกษาละ 19,200 บาท
10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ .3,200 บาท
10.2.4 ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต
อัตรา 100 บาท/คน/วัน
10.2.5 ค่าน้าประปา
ภาคเรียนปกติ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ100บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ
50 บาท
10.2.6 ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บตามจานวนที่จา่ ยจริงในแต่ละเดือน อัตราหน่วยละ
5 บาท
10.2.9 ค่าประกันของเสียหาย(UP Dorm)
ปีการศึกษาละ
900 บาท
10.2.10 ค่ามัดจากุญแจห้องพัก,คีย์การ์ด
ปีการศึกษาละ
100 บาท
ข้อ 11 นิสิ ต ที่ เข้าพั ก อาศัย ในหอพั กมหาวิท ยาลัย ตามข้อ 10.1 และ 10.2 สามารถขอรับ ค่า มัด จากุญ แจ
ห้องพัก และค่าประกันของเสียหาย(ถ้ามี) คืนได้เมื่อสิน้ สุดปีการศึกษานั้นๆ
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ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีกรณีนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้
วินิจฉัยชีข้ าดและถือเป็นที่สนิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2558
………………………………………………………………………………
เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นาไปสู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 และ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 89(6/2558) เมื่ อ วั น ที่ 22
เดือน เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ ใช้ กั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ เข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 หรือ น้อยกว่า ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญ ญาตรี
ลงวันที่ 10 เมษายน 2554
ข้อ 4 นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตามแนวทางที่ ได้ ก าหนดไว้
ในประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจานวนที่กาหนด จะได้รับใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ส่วนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจานวน
ที่กาหนด จะได้รับเพียงเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเท่านั้น
ข้อ 6 ประเภทของกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะต้องได้รับ
ความเห็น ชอบจากรองอธิการบดี ฝ่ายกิ จการนิสิ ต จึงจะถื อว่าเป็ นกิ จกรรมเสริมหลั กสู ตรตามที่ มหาวิท ยาลั ยกาหนด
ดังต่อไปนี้
กลุ่ม 1 กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
กลุ่ม 2 กิจกรรมคณะ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นิสิตสังกัด
กลุ่ม 3 กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์ กรกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลุ่ม 4 กิจกรรมเวียง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยกิจกรรมเวียงของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 7 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน
ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม 105 ชั่วโมง ดังนี้
7.1 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 1 จานวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
7.2 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 2 จานวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
7.3 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 3 จานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
7.4 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ข้อ 8 การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสิต เป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด
และถือให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
…………………………………………………………………
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลั กสูตร ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดั บ ปริญ ญาตรี ก าหนดให้ ห น่ ว ยทรานสคริ ป กิจ กรรม กองกิ จ การนิ สิ ต จั ดท าแนวปฏิ บั ติ ในการบั น ทึ กการเข้ าร่ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 11 (5/2554) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ให้รองคณบดีฝา่ ยกิจการนิสิต หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองคณบดี หรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากคณบดี แล้วแต่กรณี มีอานาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และดาเนินการบันทึก
ข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามข้อ 2.3.2
1.2 ให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต มีอานาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์
จากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก รกิ จ กรรมของนิ สิ ต หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ และดาเนินการบันทึกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเลือกเสรี
ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.3 กรณีท่ีนิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบค่าประสบการณ์
เป็นกิจกรรมเลือกเสรี ให้นาเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดงต่อหน่วยทรานสคริปกิจกรรม
กองกิจการนิสิต และให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยให้ หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการ
นิสิต ดาเนินการบันทึกข้อมูลการ ทากิจกรรมของนิสิต ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
1.4 ให้หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลการทากิจกรรมของนิสิต เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
เพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
1.5 ให้ทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรม จัดทาใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือบัตรผ่านกิจกรรมให้กับ
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ บัตรผ่านกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแบบฟอร์มที่หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิตกาหนด
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1.6 ให้ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยาออกแบบและดูแล
ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจากกองบริการการศึกษา
ข้อ 2 แนวทางในการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนั้น จะต้องมีเลข
รหัสกิจกรรม พร้อมระบุกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี และจานวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติ
2.2 ในกรณีท่ีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ในขอบข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่หน่วยงานนั้น
ไม่ ได้ ก าหนดรหั ส กิ จ กรรมและค่ า ประสบการณ์ ข องกิ จ กรรมนั้ น ไว้ จะต้ อ งน ารายละเอี ย ดกิ จ กรรมนั้ น มาเที ยบค่ า
ประสบการณ์ก่อน
2.3 การเทียบค่าประสบการณ์ เป็นการเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ประการ คือ
2.3.1 การเทียบประเภทค่าประสบการณ์ ในกิจกรรมแต่ละด้าน ตามลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทัง้ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ชีวิต
(2) ด้ า นกี ฬ า หรือ ส่ งเสริ มสุ ข ภาพ เป็ นกิ จ กรรมที่ มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาและสร้ างเสริ ม
สุขภาพร่างกาย ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา เช่น กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา
(3) ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้ นการให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชน สังคม
เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
(4) ด้านเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรม เป็นกิจกรรมที่ มุ่งเน้นการพัฒ นานิสิตให้ มี
คุณ ธรรมจริยธรรม มี ค วามเพี ยร ความอดทน ความซื่ อสั ต ย์ มีค วามเอื้ ออาทร เสีย สละ สานึก สาธารณะ มีส มาธิ มี
ระเบียบวินัย เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบของนิสิตที่มีต่อสังคม และการเป็นพลเมืองดี เช่น การแต่ง
กายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขทั้งปวง
ฯลฯหรือค่านิยมที่ดี
(5) ด้ า นส่ งเสริ ม ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเป็ น กิ จกรรมที่ มุ่ งเน้ น การให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือนาศาสตร์ความรู้ เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาใช้ โดยการทานุบารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.3.2 การเที ย บค่ า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รให้ เป็ น จ านวนหน่ ว ยชั่ ว โมง โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การเทียบจานวนหน่วยชั่วโมง ให้เทียบตามเวลาที่นิสิตได้เข้าร่วมจริง โดยพิจารณา
จาก “กาหนดการ” ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก
- การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ 6 หน่วยชั่วโมง
- การจัด กิจกรรมในรูป แบบของค่ าย หรือการสั มมนาที่ มีกิจ กรรมช่ วงกลางคื น
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ 8 หน่วยชั่วโมง
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ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียน หรือการอื่นใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นั้นๆ
จะไม่นามานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีท่นี ิสิตเป็นผูด้ าเนินการจัดหรือเป็นคณะทางานของกิจกรรม ให้ใช้แนวทางตาม
ข้อ 3.2.2 หรือข้อ 3.2.3
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตสามารถนามาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงได้ 2 ลักษณะ คือ
- เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม
ทัง้ นี้ จานวนหน่วยชั่วโมงที่เทียบค่าให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมเป็นผู้กาหนด
2.3.3 หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ให้ใช้ดังต่อไปนี้
(1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงการ อาจเทียบประสบการณ์ ได้ เพียงด้าน
เดียวหรือหลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนั้นๆ
(2) การพิ จ ารณาเที ย บค่ า ประสบการณ์ ข องกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ 1 กิ จ กรรมกลางของ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมกลุ่มที่ 3 กิจกรรมเลือกเสรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(3) การพิจารณาเทียบประสบการณ์ของกิจกรรมกลุ่มที่ 2 กิจกรรมของคณะให้เป็นดุลย
พินิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1
ข้อ 3 แนวทางในการเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิต
3.1 นิ สิ ต ยอดเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย /คณะทุ ก ด้ า น ให้ เ ที ย บโอนค่ า
ประสบการณ์ตามด้านที่ได้รับ คิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง
3.2 นิ สิต ที่ ดารงตาแหน่ งผู้ นาองค์ กรกิ จกรรมนิสิ ต คณะกรรมการบริหาร และ คณะท างานของ
องค์กรกิจกรรมนิสิต ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนค่าประสบการณ์ดังนี้
3.2.1 นิ สิ ต ที่ ด ารงต าแหน่ ง นายกองค์ ก ารนิ สิ ต ประธานสภานิ สิ ต ประธานสโมสรนิ สิ ต
ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ ได้ครบทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 10 กิจกรรม 60 หน่วยชั่วโมง
3.2.2 นิ สิ ต ที่ ด ารงต าแหน่ ง ประธานชมรมส่ ว นกลาง ประธานชมรมสั ง กั ด คณะ ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 4 กิจกรรม 24 หน่วยชั่วโมง
3.2.3 นิสิต ที่ดารงตาแหน่ งคณะกรรมการบริห ารองค์ การนิสิต สภานิสิ ต สโมสรนิ สิต ชมรม
กิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นิสิตที่เป็นคณะทางานหรือนิสิตที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นา
องค์กรกิจกรรมและอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าดาเนินกิจกรรมอย่างต่ อเนื่องและทุ่มเท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ให้เทียบโอน
ค่าประสบการณ์ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วย
ชั่วโมง
3.3 นิสิตที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณ เป็นที่ปรากฏจากหน่วยงาน ภายนอก
มหาวิท ยาลัยหรือนิ สิตที่ ได้รับ การคัด เลือ กให้ ดาเนิน กิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย สามารถน ามาเทีย บโอนค่ า
ประสบการณ์ได้ ทัง้ นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
3.4 นิสิตที่ขอเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิตตามข้อ 3.2 และ 3.3 แล้ว และต่อมาได้นา
ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณานิสิตดีเด่น หรือยอดเยี่ยมตามข้อ 3.1 ไม่สามารถนามาเทียบประสบการณ์ตาม
ข้อ 3.1 ได้อกี
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ข้อ 4 การกาหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต และการตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะและ
องค์กรกิจกรรม
4.1 ให้ห น่ ว ยทรานสคริป กิ จกรรม กองกิจ การนิ สิ ต รั บ ผิด ชอบในการก าหนดรหัส กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรนิสิตของคณะและองค์กรกิจกรรม
4.2. ให้ทุกคณะ และองค์กรกิจกรรมนิสิตจัดส่งแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขอกาหนดรหัสกิจกรรมหรือ
เทียบค่าหน่วยจานวนชั่วโมงให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในระยะเวลาที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตกาหนด
4.3. ให้คณะรายงานสรุปผลการจัดโครงการกิจกรรมนิสิตของคณะ จากโปรแกรมสารสนเทศด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
4.4. กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิท ยาลัยนอกเหนือจากคณะหรือองค์กรกิจกรรมนิสิต
และประสงค์จะขอให้จัดบันทึกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผูจ้ ัดกิจกรรมต้องขออนุมัติขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิตต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อให้สามารถนาไปบันทึกข้อมูลได้ต่อไป
4.5 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสารสนเทศกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ว่าได้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ยืนยันด้วยตนเองลงในระบบสารสนเทศดังกล่าว หากยัง
ไม่ได้รับ การบัน ทึก กิจกรรมที่ เข้าร่วมภายใน 1 ภาคการศึก ษา ให้แจ้ งหน่วยงานที่จั ดกิจ กรรม หรือ หน่ วยทรานสคริป
กิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในภาคเรียนที่ได้ทากิจกรรมนั้นๆ
ข้อ 5 การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด
ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559
-------------------

โดยที่ เป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ จึ ง อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
และความในข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……..................เมื่อวันที่……..…................…..คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่… …เมื่อวันที่……..……..จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อง ก าหนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบี ยนเรี ยนตามหลั กสูตรของ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
12,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร 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 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4.6.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
4.6.2 สาขาวิชาภาษาจีน
4.6.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
4.6.4 สาขาวิชาภาษาไทย
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4.6.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4.6.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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
ข้อ 6 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.2.1 สาขาวิชาเคมี
6.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
6.2.3 สาขาวิชาชีวเคมี
6.2.4 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
6.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6.2.6 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
6.2.7 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6.2.8 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
6.4.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
6.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
6.5.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
6.5.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ 7 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
7.1 หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
7.4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
7.4.3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ข้อ 8 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ ก ษาละ 30,000 บาท ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น ภาคการศึก ษาละ 15,000 บาท หรือ รวมจ่า ยปี ก ารศึ กษาละ
60,000 บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ข้อ 9 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ กษาละ 50,000 บาท ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น ภาคการศึก ษาละ 25,000 บาท หรื อรวมจ่ ายปีก ารศึ ก ษาละ
100,000 บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 10 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ ก ษาละ 70,000 บาท ภาคการศึ กษาฤดู ร้อ น ภาคการศึก ษาละ 35,000 บาท หรือ รวมจ่ ายปี ก ารศึ ก ษาละ
140,000 บาท สาหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่.............................พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559
------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
ความใน ข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ ว ย การเงิน และทรัพ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……………เมื่อวันที่…………………………..……..
จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนีย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
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4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

เหมา
จ่ายรวม

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่วมมือผลิต
บัณฑิตสาหรับข้าราชการ
ทหารและตารวจ)

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

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

120,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

15,000

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

15,000

4.2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5. หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต
สาหรับข้าราชการทหารและตารวจ)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
เหมาจ่าย
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
รวม
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3

กรณีไม่สาเร็จการศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000
95,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

15,000
15,000

-

15,000
15,000

45,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
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ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ยกเว้น การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่.................................. พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559
………………………..
โดยที่ เป็ น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน 2 ปริญ ญา และระดั บ ปริญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท พ.ศ. 2559 จึ ง อาศั ย อ านาจ
ตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่………….…...เมื่อวันที่……………………...……..คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่………….……เมื่อวันที่……..……………………..จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง ก าหนดอั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”

หมายถึง

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง

นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย 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 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ กษาละ 70,000 บาท ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น ภาคการศึก ษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ ายปีก ารศึ ก ษาละ
140,000 บาท สาหรับ การลงทะเบี ยนในชั้นปี ท่ี 1 และชั้นปีท่ี 6 คื อ หลักสูต รการแพทย์แผนจีนบั ณ ฑิ ต และหลั กสูต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ข้อ 6 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจน กว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ ก ษาละ 25,000 บาท ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ น ภาคการศึ ก ษาละ 12,500 บาท หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี
ควบปริญญาโท ดังนี้
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่ อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น
การชาระซ้า การชาระเงินไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่..................................พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง
..........................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บเป็นราย
ครั้ง จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความใน ข้อ 4 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งไว้ ดังนี้
รายการ
1. ค่าระเบียบการรับสมัคร
1.1 ซือ้ ด้วยตนเอง
1.2 ซือ้ ทางไปรษณีย์
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก / ค่าสมัครคัดเลือก
2.1 สมัครด้วยตนเอง
2.2 สมัครทางไปรษณีย์
2.3 สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โควตา)
2.4 สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โครงการเฉพาะด้าน)
2.5 สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
3. ค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
3.1 ภาคเรียนต้น, ภาคเรียนที่ 1 (รวมค่าประกันสวัสดิภาพ)
3.2 ภาคเรียนปลาย, ภาคเรียนที่ 2, 3
4. ค่าโอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5. ค่าปรับการลงทะเบียนหลังกาหนด (นับเฉพาะวันเปิดเรียน) วันละ
6. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
7. ค่าบัตรประจาตัวนิสิต บัตรละ
8. ค่าย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา ครั้งละ
9. ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ครั้งละ

จานวนเงิน (บาท)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
50
70
200
200
1,000

1,000
1,000
-

310
150
3,000
25
500
200
1,000
100

735
500
3,000
50
800
200
1,000
100
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รายการ

จานวนเงิน (บาท)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

10. ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ/ใบแสดงผลการศึกษา
10.1 กรณีปกติ ฉบับละ
10.2 กรณีเร่งด่วน ฉบับละ
10.3 ค่าส่งในประเทศ ฉบับละ
10.4 ค่าส่งต่างประเทศ ฉบับละ
11. ค่าสมัครสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ/สอบเบ็ดเสร็จ/สอบ
รวบยอด
12. ค่าปรับการขอยื่นสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด
(นับเฉพาะวันทาการ) วันละ
13. ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนิสิต ครั้งละ
14. ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
15. ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์
15.1 ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
15.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
15.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
15.4 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
16. ค่าสมัครสอบ Progress Test
17. ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งละ
18. ค่าสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ
19. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา กรณีเร่งด่วน
20. ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ
20.1 ระบบทวิภาค (แบบ 2 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ
20.2 ระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ

30
100
30
100
200

30
100
30
100
200

50

50

2,000
-

2,000
2,000

100
200
200
500

5,000
7,000
7,000
10,000
500
500
500

15,000
10,000

15,000
10,000

ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน
และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554
.....................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การ
ชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การ
ดาเนินการรับ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการชาระเงินค่าบารุงและค่ าธรรม เนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติม หาวิ ทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3.1 มหาวิทยาลัยกาหนดวันลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา และ วันชาระเงิน ให้
นิสิตทราบ ในประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา
3.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ดาเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยที่
website www.reg.up.ac.th และให้ชาระเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ณ ธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.3 นิสิตต้องดาเนินการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม -ถอน และชาระเงิน ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
3.4 หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ/หรือไม่ชาระเงินในช่วงเวลาที่
กาหนด มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต
อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งนิสิตต้องดาเนินการ ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
โดยดาเนินการตามข้อ 5
ข้อ 4 การขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด ภายหลังจากหมดระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ ได้รับ อักษร W โดยนิ สิตต้ องดาเนินการยื่ นคาร้องขอเพิ่ มรายวิชาหลั ง
กาหนด ก่อนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตต้องชาระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชาหลังกาหนด เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดลงทะเบียนเรียนช้า เพิ่ม - ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร
W ดังนี้
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4.1 ระดับปริญญาตรี
4.1.1
สัปดาห์ที่ 1
500
บาท
4.1.2
สัปดาห์ที่ 2
1,000
บาท
4.1.3
สัปดาห์ที่ 3
1,500
บาท
4.1.4
สัปดาห์ที่ 4
2,000
บาท
4.1.5
สัปดาห์ที่ 5
2,500
บาท
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
4.2.1
สัปดาห์ที่ 1
1,000
บาท
4.22
สัปดาห์ที่ 2
2,000
บาท
4.2.3
สัปดาห์ที่ 3
3,000
บาท
4.2.4
สัปดาห์ที่ 4
4,000
บาท
4.2.5
สัปดาห์ที่ 5
5,000
บาท
ทั้งนี้ หากนิ สิต ไม่ได้ชาระเงิน ค่าปรับ ลงทะเบี ยนเพิ่ ม รายวิชาหลั งกาหนด ภายใน 5 วัน ทาการ หลั งจากที่
คาร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้อง
และหากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติให้นิสิตในสังกัดลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพิ่มหลังกาหนดภายหลังจาก
สัปดาห์ที่ 5 ให้มหาวิทยาลัยตัดโอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการชาระเงินของนิสิต ในอัตราเหมาจ่ายจานวน 5,000
บาท สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ จานวน 10,000 บาท สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
5.1 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอคืนสภาพการเป็น
นิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งต้องชาระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต และค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ดังนี้
5.1.1 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
5.1.2 ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิต ต้องชาระ
ค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต
5.2 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัย อาจอนุมั ติ ให้ นิสิ ตกลับ เข้าเป็ นนิ สิต ใหม่ โดยนิ สิต ต้อ ง ยื่น คาร้อ ง ขอคืน สภาพการเป็ นนิ สิ ต
ก่อนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตต้องชาระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ค่าบารุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/การชาระค่าบารุงการศึกษาล่าช้า ดังนี้
5.2.1 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
5.2.2 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5.2.3 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/การชาระค่าบารุงการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. สัปดาห์ที่ 1
500
บาท
2. สัปดาห์ที่ 2
1,000
บาท
3. สัปดาห์ที่ 3
1,500
บาท
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4. สัปดาห์ที่ 4
2,000
บาท
5. สัปดาห์ที่ 5
2,500
บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. สัปดาห์ที่ 1
1,000
บาท
2. สัปดาห์ที่ 2
2,000
บาท
3. สัปดาห์ที่ 3
3,000
บาท
4. สัปดาห์ที่ 4
4,000
บาท
5. สัปดาห์ที่ 5
5,000
บาท
ทั้งนี้ หากนิ สิต ไม่ ได้ชาระเงิน ค่าคื นสภาพการเป็ นนิ สิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนีย มการศึกษา และค่าปรับ
การลงทะเบียนเรียน/การชาระค่าบารุงการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัปดาห์ ภายใน 5 วันทาการ หลังจากที่คาร้องได้รับการ
อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้อง และดาเนินการประกาศ ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ 6 การขอผ่อนผันการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติ ให้นิสิตผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยกาหนดให้นิสิตที่
ประสงค์จะขอผ่อนผันยื่นคาร้อง กรอกแบบฟอร์มยื่นต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันสุดท้ายของ การชาระเงินในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลั ยกาหนด ซึ่งนิสิ ตจะต้อ งชาระเงินภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ ให้ผ่อนผันการชาระเงินค่ าบารุงและ
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา อั น ประกอบด้ ว ย ค่ า บ ารุง และค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ปรั บ การช าระเงิน ค่ า บ ารุ ง
การศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผอ่ นผัน ดังนี้
6.1 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.2 ค่าปรับการชาระเงินค่าบารุง และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติ
ให้ผ่อนผัน โดยนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. ชาระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรับ จานวน
500 บาท
2. ชาระภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรับ จานวน
750 บาท
3. ชาระภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรั บ จานวน
1,000 บาท
ระดับปริญญาโท
1. ชาระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรับ จานวน
1,000 บาท
2. ชาระภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรับ จานวน
2,000 บาท
3. ชาระภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดต้องชาระค่าปรับ จานวน
3,000 บาท
4. ชาระภายใน 5 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันต้องชาระค่าปรับ จานวน
5,000 บาท
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ทัง้ นี้ หากนิสิตไม่ได้ชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่า ปรับการลงทะเบียนเรียน/การชาระ
ค่าบารุงการศึกษาล่าช้า ภายในวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผอ่ นผัน มหาวิทยาลัย จะยกเลิกคาร้อง และดาเนินการ
ประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ 7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 5.2 และ ข้อ 6 แล้ว หากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติให้นิ สิตในสังกัด
คืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน และชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าอีก ให้มหาวิทยาลัยตัด
โอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการชาระเงินของนิสิต อันประกอบด้วย
7.1 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
7.2 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.3 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/การชาระค่าบารุงการศึกษาล่าช้า ในอัตราเหมาจ่าย ดังนี้
7.3.1 ระดับปริญญาตรี
จานวน
5,000 บาท
7.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน
10,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน
และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
.....................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระ
เงิน และอั ต ราค่ าปรั บ การชาระเงิน ค่ า บ ารุ งและค่ า ธรรมเนี ย มการศึ กษาล่ าช้ า พ.ศ. 2554 ฉบั บ ที่ 2 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 14 (8/2554) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิ ก ความในข้ อ 7 ของประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิบั ติ ในการลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชา การชาระเงิน และอัต ราค่ าปรับการชาระเงิน ค่าบ ารุงและค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาล่ าช้า พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่
23 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความ ต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 7 เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาตามข้อ 5.2 และ ข้อ 6 แล้ว มหาวิทยาลัยอาจอนุ มัติ ให้นิสิ ตยื่นคาร้อ ง
ขอคืนสภาพการเป็นนิสิตได้ตามข้อ 5.1 เท่านั้น”
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
..............................................................................................
เพื่อให้การดาเนินงาน และการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามมาตรา 28 มาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงได้ออกประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
พ.ศ. 2553 ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ ง “การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายถึง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
“คณาจารย์”
หมายถึง
อาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
“พนักงาน”
หมายถึง
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและ
ให้หมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ
“ผูใ้ ช้บริการ”
หมายถึง
อาจารย์ พนักงาน นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
บุคคลภายนอก
“บรรณารักษ์”
หมายถึง
บรรณารักษ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยสั่งการ และคาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวดที่ 1
เวลาให้บริการ
ข้อ 5 กาหนดเวลาเปิด-ปิดบริการ
5. 1 เปิดภาคการศึกษาปกติ
5.1.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 20.30 น.
5.1.2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.1.3 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการประกาศปิด
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5.2 ปิดภาคการศึกษา
5.2.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
5.2.2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.2.3 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการประกาศปิด
ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ท่ี มี ค วามจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการได้ตามความจาเป็นโดยประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามสมควร
หมวดที่ 2
ประเภทของการให้บริการ
ข้อ 6 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากาหนดให้มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
หมวดที่ 3
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ 7 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแบ่งทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้บริการดังนี้
7. 1 วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials)
7.2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-Printed Materials)
7.3 สารสนเทศออนไลน์ (Online Databases)
ข้อ 8 การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 4
ผู้มสี ิทธิ์ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ข้อ 9 บุคคลต่อไปนีม้ ีสิทธิ์ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
9.1 คณาจารย์
9.1.1 อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.1.2 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2 พนักงาน
9.2.1 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.2 พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.3 ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.4 ลูกจ้างตามสัญญาจ้างพิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.3 นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.4 บุคคลภายนอก
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9.4.1 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา
9.4.2 บุคคลที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
9.4.3 บุคคลภายนอกที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพืน้ ที่ภาคเหนือ
9.4.4 ประชาชนโดยทั่วไป
9.5 บุคคลที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 5
การเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและสิทธิในการใช้บริการ
ข้อ 10 ผู้ท่ีประสงค์จะเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องติดต่อขอสมัคร เป็นสมาชิก ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
10.1 บุ ค คลตามข้ อ 9.1 และ 9.2ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว พนั ก งานหรื อ บั ต รประจ าตั ว ลู ก จ้ า ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ในกรณีท่ียังไม่มีบัตรประจาตัวพนักงานหรือบัตรประจาตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้ใช้หนังสือรับรอง
จากผูบ้ ังคับบัญชาระดับคณบดี ผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่วนงาน หรือ กองการเจ้าหน้าที่โดยอนุโลม
10.2 บุ ค คลตามข้ อ 9.3 ต้ อ งแสดงใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบส าคั ญ แสดงการลงทะเบี ย น ในภาค
การศึกษานั้นๆ พร้อมทั้งบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตร ประจาตัวประชาชนมายื่นที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
10.3 บุค คลตามข้อ 9.4 ต้ องแสดงบั ตรประจ าตัวนั กเรียนหรือ บั ตรประจาตั วนั กศึ กษา หรือ บั ต ร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการ
เป็นสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
10.4 ผูม้ ีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเท่านั้น
10.5 การทาบัตรสมาชิก จานวนทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาที่ให้ยืมให้เป็นไปตามประกาศ
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ข้อ 11 บุคคลตามข้อ 9.5 สามารถเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้โดยอนุมัติ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย
หมวดที่ 6
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
ข้อ 12 ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศต้องรับผิดชอบในการชารุด เสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพยากร
สารสนเทศไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะต้องตรวจดูความชารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศก่อนการยืม หากพบ
ให้แ จ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้ าที่ท ราบทั นที มิฉ ะนั้น ผู้ใช้บริก ารจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการชารุด เสียหายของทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ยืม
ข้อ 13 ผูใ้ ช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้ คือ
13.1 หากทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหายผู้ใช้บริการต้องชดใช้คา่ เสียหาย เพื่อการซ่อมแซมตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อัตราค่าซ่อมแซมให้เป็นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พะเยา หากไม่สามารถซ่อมแซมได้
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จะต้องชดใช้โดยการซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศรายการที่เหมือนกัน หรือ ใหม่กว่าเดิม พร้อมชดใช้ ค่าใช้จา่ ยในการจัดเตรียม
รายการละ 100 บาท
13.2 หากทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้โดย
การซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม พร้อมทั้งชดใช้ค่าใช้จา่ ยในการจัดเตรียม รายการละ 100 บาท และใน
กรณีแจ้งหายภายหลังวันกาหนดส่ง ต้องชาระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การชารุดเสียหายตามข้อ 13.1 และการสูญหายข้อ 13.2 ในกรณีท่ไี ม่สามารถซือ้ มาทดแทนได้
ต้องชาระค่าเสียหาย 2 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น พร้อมทั้งชาระค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมรายการละ 100
บาท ในกรณี ไม่ ทราบราคาของทรั พ ยากรสารสนเทศให้ผู้ อ านวยการศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึก ษา หรือ ผู้ท่ี ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ประเมินราคา
ข้อ 14 ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้เคยแจ้งหายไว้ หากพบภายหลังให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์และสมบัติของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา
ข้อ 15 หากผู้ ใช้บริการน าส่งทรัพ ยากรสารสนเทศหลังวันกาหนดส่ ง ต้อ งชาระค่ าปรับ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
15.1 ในกรณีท่นี ิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จะตัดสิทธิ์การให้บริการและเสนอต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา ระงับการลงทะเบียนเรียน
15.2 ในกรณี ท่ี นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในภาคการศึ กษานั้นๆ หากค้างส่ ง
ทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอต่อมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อระงับการออกใบรับรองผล
การศึกษาใบปริญญาบัตรจนกว่าจะส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศนั้น
ข้อ 16 ในการยืมหรือการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศบางชนิด ผูใ้ ช้บริการอาจต้องเสียค่าบริการ สาหรับ
การยืมใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องเสียค่าบริการ และอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 17 เงินค่าบริการ ค่าปรับ ถือเป็นรายได้ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 18 ให้รองอธิการบดีผู้กากับดูแลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอานาจออกประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
หมวดที่ 7
บทลงโทษ
ข้อ 19 ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีอานาจดาเนินการ
19.1 ตักเตือน
19.2 เชิญให้ออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
19.3 ตัดสิทธิการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
19.4 บุ คคลตามข้อ 9.1 - 9.3 ศู นย์ บรรณสารและสื่อ การศึ กษาจะเสนอมหาวิท ยาลั ยพะเยา ให้
พิจารณาลงโทษตามวินัย
19.5 บุคคลในข้อ 9.4 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะแจ้งความเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
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19.6 หากบุคคลใด นาทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าต จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ไม่ เกิ น สิ บ เท่ า ของราคาทรั พ ยากรสารสนเทศนั้ น หรื อ ตามที่ ศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดให้นิสิตที่ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สอบประมวลผลความรู้ความสามารถทางพยาบาล
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงกาหนดให้นิสิตที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ต้องสอบประมวลผลความรู้ความสามารรถทางการพยาบาลและต้องผ่าน
เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
------------------------------โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วย
อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดความเหมาสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยความในมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 82
(16/2557) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วย
อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S
และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 รายวิชาที่กาหนดให้ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ดังนี้
4.1 การศึกษาอิสระ / ฝึกงาน / สหกิจศึกษา
4.2 โครงงาน / ปัญหาพิเศษ / หัวข้อพิเศษ / การศึกษาปัญหาพิเศษ / ภาคนิพนธ์
4.3 สัมมนา / ภูมิภาคศึกษา
4.4 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่มี ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
.......................................
โดยที ่ เ ห็ น สมควรออกประกาศกาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ต ิ ใ นการเที ย บโอน ผลการเรี ย น
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการพิ เ ศษ จึ ง อาศั ย อานาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่ ว นงานตามมาตรา 7(3) และส่ ว นงานอื่ น ที่ มี
การจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“คณบดี”
หมายความว่า
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้า
ส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
4.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
4.2 ต้ อ งเป็ น ผู ้ สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริญญาตรีหรื อ
เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4.3 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 5 นิ สิ ต ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเที ย บโอนผลการเรี ย น ต้ อ งยื่ น คาร้ อ งขอเที ย บโอน ผลการเรียนพร้อม
หลักฐานต่อมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และคณะที่จัดการเรียน
การสอน
ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย ให้ มี
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
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6.1 อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
6.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นรองประธานกรรมการ
6.3 คณบดี/ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
6.4 รองคณบดี/รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6.5 หัวหน้าสาขาวิชาหรือผูแ้ ทนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
6.6 ผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการขึ้น มาอี ก ชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอียดการเทียบโอน
ข้อ 7 เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
7.1 การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ขอ
เทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขัน้ C หรือระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเท่า หรืออักษร S
7.1.5 จานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมกันแล้ วต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 7 ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
7.1.8 การบัน ทึก ผลการเรีย นที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิใ ห้เ ทีย บโอน ให้บ ัน ทึก เป็น “CA” (credit from
academic institution)
7.2 การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น และการบั น ทึ ก ผลการเรี ย น เพื่ อ การเที ย บความรู้ ในแต่ ล ะรายวิ ช า
ประกอบด้วย
7.2.1.1 การทดสอบมาตรฐาน (standardize tests) ให้บั นทึกผลการเรียน เป็น “CS” (credits
from standardize test)
7.2.1.2 การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardize tests) ให้ บันทึ กผลการ
เรียน เป็น “CE” (credits from examination)
7.2.1.3 การประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่จั ดโดยหน่ว ยงานอื่ น ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึกผลการเรียนเป็น “CT” (credit from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึกผลการเรียนเป็น “CP” (credits from
portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขัน้ C หรืออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
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7.2.4 จานวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.2.5 นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ข้อ 8 นิสิตระดับปริญญาตรีท่สี มัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา หรือเนื่องจากเหตุอื่นๆที่มิใช่เพราะความผิ ด อั น เนื่ อ งมาจากความประพฤติ
สามารถเที ย บโอนผลการเรี ยนและ/หรื อ ผลการสอบอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป ผู้
ที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนพร้อมหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และคณะที่จัดการเรียนการสอน
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรัก ษาการให้เป็น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย เรื่ อ ง การเข้ ารั บ การ ทดสอบวั ด ความรู้ภ าษาอั งกฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอัง กฤษ
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ข้อ 4 นิสิตสามารถเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ไม่จากัดจานวนครั้งโดยสามารถเข้ารับการ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยพะเยากาหนด ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา และผลการทดสอบ
จะถูกบันทึกไว้ใน UP23 (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)
ข้ อ 5 นิ สิ ตส ามารถน าผล การทด ส อบ TOEFL หรื อ IELTS หรื อ ผล การส อบ ภาษาอั ง ก ฤษขอ ง
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ได้แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University
Test of English Proficiency) ของศู น ย์ ท ดสอบทางวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย 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) ของสถาบั น ภาษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มาใช้ แ ทนการเข้ า รั บ การทดสอบวั ด ความรู้
ภาษาอังกฤษได้
ข้อ 6 การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน
พ.ศ. 2555 เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 27(1/2555) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ใน แผนการศึกษาภาคฤดูร้อน
ข้อ 4 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 3 ต้องเป็นรายวิชาที่เปิดให้สาหรับนิสิตที่เรียนไม่ครบตามแผนการศึกษา ทั้งนี้
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะและมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ในกรณีมปี ัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
พ.ศ. 2556
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ที่ใช้ใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้ การจัด การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญ ญา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัย อานาจตามความในมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 65 (16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คูข่ นาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 นิ สิ ต ต้ อ งศึ ก ษารายวิชาที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดตามแผนการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา จึงจะได้รับปริญญาพร้อมกันได้ทั้งสองปริญญา
กรณี นิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญาอีกต่อไป หรือไม่สามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกล่าวได้ นิสิตสามารถย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียน
การสอนระดั บ ปริญ ญาตรี คู่ ข นาน 2 ปริญ ญา/สาขาวิชาได้ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บมหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การค านวณค่ าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจาแนกสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 7 การเทียบรายวิชา
กรณีรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง มีรายวิชาที่คล้ายคลึงกันและเห็น
ควรให้มีการเทียบรายวิชา ให้คณะหลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบรายวิชา ดังนี้
7.1 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เป็น ประธานกรรมการ
7.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่สองสังกัด
เป็น รองประธารกรรมการ
7.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่สองสังกัด
เป็น กรรมการ
7.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
เป็น กรรมการ
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7.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เป็น กรรมการและเลขานุการ
7.6 นักวิชาการศึกษาคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เป็น กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ทัง้ นี้ การเทียบรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ให้จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 8 อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ยกเว้นความในข้อ 3 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “คณะพึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนิสิต ที่ทาให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง โดยให้อาจารย์คณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่
สองสังกัด แต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาให้กับนิสิต หลักสูตรละ 1 คน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ ท่ีปรึกษา 1 คน ต่อนิสิต
50 คน”
ข้อ 9 การสาเร็จการศึกษา
9.1 นิสิตต้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามขัน้ ตอนและเวลา
ที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา
9.2 นิสิตต้องเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด ทั้งหลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง
9.3 การสาเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทัง้ ปริ ญญา
ที่หนึ่ง และปริญญาที่สอง
ข้อ 10 นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา) เมื่อสาเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา
ข้อ 11 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จะแสดงผลการเรียนโดยมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา โดยนิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทั้งก่อนสาเร็จการศึกษา และหลังสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่
ประกาศนีไ้ ม่ได้กาหนดไว้ ให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และเพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 65
(16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 นิ สิ ต ต้ อ งศึ ก ษารายวิชาที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดตามแผนการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท จึงจะได้รับปริญญาพร้อมกันได้ทั้งสองปริญญา
กรณี นิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท
อีกต่อไป หรือไม่สามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกล่าวได้ นิสิตสามารถย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การค านวณค่ าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจาแนกสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ข้อ 7 อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะพึงจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ที่ทาให้อาจารย์
สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง โดยให้ จัด อาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญ ญาโท ตามแผนการ
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ท่ปี รึกษา 1 คน ต่อนิสิต
50 คน สาหรับปริญญาตรี
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ข้อ 8 การสาเร็จการศึกษา
8.1 นิสิตต้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามขัน้ ตอนและเวลา
ที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา
8.2 นิสิตต้องเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้ครบตามหลักสูตร
ก่อน จึงจะสามารถเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทได้ และในกรณีท่ีนิสิตประสงค์จะ
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดั บปริญ ญาตรี นิสิตต้องขออนุมัติย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญ ญาโท เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องศึกษาครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้ ง
จะต้องไม่สาเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
8.3 การสาเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท
ข้อ 9 นิสิต เข้ารับพระราชทานปริญ ญาบัตร (ระดับปริญ ญาตรี ค วบปริญ ญาโท) เมื่อสาเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ข้อ 10 นิสิตได้รับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดย
นิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทัง้ ก่อนสาเร็จการศึกษา และหลังสาเร็จการศึกษา
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่
ประกาศนีไ้ ม่ได้กาหนดไว้ ให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้
และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวล
ความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้ อ 4 ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ วย การเงิน และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร
สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
3.1 มหาวิทยาลัยกาหนดวันสมัครสอบประมวลความรู้และวันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ทุกปีการศึกษา
3.2 หากนิ สิ ต ไม่ ไ ด้ ส มั ค รสอบประมวลความรู้ ห รื อ สมั ค รสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และ/หรือไม่ชาระเงินในระยะเวลาที่กาหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด
คุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
ล่าช้าได้ ซึ่งนิสิตต้องดาเนินการตามข้อ 4
ข้อ 4 การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายหลัง
จากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแต่ละครั้งตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอสมัครสอบ
ประมวลความรู้ หรื อสมั ครสอบวั ดคุณสมบัติ ล่าช้า ก่ อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวั ดคุณสมบัติ 3 วันทาการ
ตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องชาระเงินค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัครสอบวัด
คุณ สมบัติล่ าช้า วัน ละ 50 บาท นับตั้ งแต่ วันถัดจากวัน สุดท้ ายของการส มัครสอบประมวลความรู้ หรือสมั ครสอบวัด
คุณสมบัติ ตามปฏิทินการศึกษา
ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ชาระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัคร
สอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายใน 2 วันทาการ หลังจากที่คาร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้องดังกล่าว
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต
การทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต การทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2554 จึงให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริตการทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
“คณบดี”
หมายถึง
หั ว หน้ า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ
หัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
“ทุจริต”
หมายถึง
การแสวงหาผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ ด้ ว ยกฏหมาย
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ส าหรับ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เกี่ ย วกั บ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์
(Thesis) การศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Independent Study)
โดยการคัดลอก ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น การละเมิด
ลิขสิทธิ์ผอู้ ื่น การจ้างให้ผู้อ่นื ทา หรือรับจ้างทาวิทยานิพนธ์/
การศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ ว ยตนเอง หรื อ การกระท าอื่ น ใด
อันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ข้อ 4 เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่า นิสิตทุจริตการทาวิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
4.1 คณบดีเจ้าของหลักสูตร
เป็นประธาน
4.2 ผูแ้ ทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เป็นรองประธาน
4.3 ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเจ้าของหลักสูตร 1 คน
เป็นกรรมการ
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4.4 หัวหน้างานนิติการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการตามข้อ 4 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
5.1 เรียกบุคคลผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือให้ถ้อยคาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.2 รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5.3 ทาหน้าที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 คณะกรรมการ จะต้องให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหา ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือนาพยานหลักฐาน มาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาด้วย
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการ ดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับ
ทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กรณีไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการ ดาเนินการสอบสวนเสร็จสิน้ แล้ว ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ในกรณีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตทุจริต ให้ลงโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
กรณี ส าเร็จ การศึ ก ษาไปแล้ ว ก่ อ นค าสั่ งลงโทษมี ผ ลใช้ บั งคั บ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การเสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร
ข้อ 9 นิสิตที่ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกาหนด 30 วันนับแต่ วันได้รับคาสั่งลงโทษนั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดแนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อให้การจัดทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) /2554 เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ประธานที่
ปรึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน และคณะกรรมการที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อี ก 1 - 2 คน ระดั บ ปริญ ญาเอก ประกอบด้ ว ย
ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ อี ก 2 - 3 คน เพื่ อ ควบคุ ม การท า
วิทยานิพนธ์
ข้อ 4 นิสิตต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 5 ประธานที่ปรึกษาผู้หนึ่งควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไม่เกิน 5 คน
ข้อ 6 ประธานที่ปรึกษาสาหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้ น หรือ สาขาวิ ชาที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในการท าวิ จั ย ที่ มิ ใช่ส่ วนหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
กรรมการที่ ปรึก ษาส าหรับนิ สิต ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก ต้อ งเป็ นอาจารย์บั ณ ฑิ ตศึ กษามหาวิท ยาลั ยพะเยา หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้
7.1 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
7.2 ให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
7.3 ให้ความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
7.4 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
7.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์
7.6 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.7 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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7.8 ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
ข้ อ 8 นิ สิ ต ที่ อ าจารย์ ท่ี ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งแล้ ว ต้ อ งน าเสนอโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิ จารณาโครงร่างฯ ที่สาขาวิชาเสนอให้คณะแต่ งตั้งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วจานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ทาหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาโครง
ร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ คณะกรรมการพิ จารณาโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอคณบดี ให้ ค วามเห็ น ชอบ พร้ อ มโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 เล่ม เพื่อจัดทาประกาศให้นิสิตดาเนินการวิจัย
ข้อ 9 ในการทาวิทยานิพนธ์ หากนิสิตต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือ ขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตยื่นคาร้องขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วยื่นต่อคณะเจ้าของหลักสูตรเพื่อออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ต่อไป กรณีเป็นการวิจัยใน
มนุษย์นิสิตต้องแนบแบบอนุมัติให้ทาวิจัยในมนุษย์และแบบสอบถามด้วย
ข้อ 10 การขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตกรอกแบบคาร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และส่ ง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จานวน 6 ชุด นิสิตระดับปริญญาเอก จานวน 8 ชุด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาเสนอคณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนกาหนดวันสอบ
อย่างน้อย 30 วันทาการ ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศอนุมัติให้นิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษา
ดาเนินการทาวิจัยตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 90 วัน
10.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มีกรรมการ 4 – 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
10.1.1 อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ
10.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
10.1.3 อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็น
กรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
10.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มีกรรมการ 6 – 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
10.2.1 อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ
10.2.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
10.2.3 อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 – 2 คน เป็นกรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน
ข้อ 11 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ าหรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 12 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการ ดังนี้
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12.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสาขาวิชา รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะเจ้าของหลักสูตร
12.2 คณะเจ้าของหลักสู ตร เป็นผู้ อนุ มัติค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ นการสอบ ตามที่ ประธานที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ และสาขาวิชาขออนุมัติ
12.3 คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ต้ องด าเนิ นการสอบนิ สิ ตตามวั น เวลา และสถานที่ ท่ี คณะเจ้ าของ
หลักสูตรกาหนดในประกาศ ประธานกรรมการอาจอนุญาตให้ผสู้ นใจเข้าร่วมฟังการสอบได้
12.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลการสอบ
วิท ยานิพนธ์ของนิ สิต ถ้ามีเงื่อนไขที่นิสิ ตจะต้องแก้ไข ให้นิสิต แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
12.5 กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ ได้ภายหลังการสอบ
ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
12.6 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า
คณะกรรมการไม่ ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณี จาเป็น อาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้องได้รับการ
แต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วันทาการ
12.7 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานผลการสอบต่อคณะเจ้าของหลักสูตร ภายใน 2
สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 13 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ดาเนินการดังนี้
13.1 นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผา่ นแล้ว ให้จัดพิมพ์รูปเล่มตามคู่มือสารนิพนธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และ
ส่งร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จานวน 1 เล่ม ให้กองบริการการศึกษาเพื่อตรวจรูปแบบ หากมีการแก้ไข จะต้องดาเนินการ
แก้ไขให้เรียบร้อย และนาส่งกองบริการการศึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งคณะเจ้าของหลักสูตร
13.2 นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผา่ นแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะเจ้าของหลักสูตร
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ของภาคเรียนนั้น ถือว่ายังไม่สาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต ในภาคเรียนต่อไป
มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหากประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคเรียนใด ให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนนั้น
ข้อ 14 การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
14.1 สาหรับระดับปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิม พ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
14.2 สาหรับระดับปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา นั้น
ข้อ 15 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 7 เล่ม ที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบทคัดย่อ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวน 2 ชุด และแผ่นซีดีข้อมูล
วิทยานิพนธ์เต็มฉบับ จานวน 2 แผ่น ที่คณะเจ้าของหลักสูตร
ข้อ 16 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้ อ 17 ในกรณี ท่ี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรือ ที่ มิ ได้ ระบุ ไว้ ในประกาศนี้ ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สาหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์
สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยให้กาหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ในอัตราคนละ
2,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็น สมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา ก าหนดอั ตราค่ าสมั ครสอบวิทยานิพ นธ์ สาหรับ นิสิ ต
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.
2553 ประกอบกั บความในข้ อ 23.4 ของข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554 เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม พ.ศ. 2554 จึง ให้ อ อก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยให้กาหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้
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)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2554 จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 26 (20/2554) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรั บ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตรหัส 55 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการอย่างสม่าเสมอ และมีการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้ รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ ระเมินผลงานอิสระ)
“รายงานการประชุ ม วิ ชาการ” หมายถึ ง เอกสารรวมเล่ ม รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ และมี
การพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้ รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ ระเมินผลงานอิสระ)
ข้อ 4 คุณสมบัติของวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ
4.1 วารสารทางวิชาการ
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre: TCI) หรือในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พะเยา
4.2 รายงานการประชุมวิชาการ
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้อ 5 การตี พิ มพ์ ผ ลงานวิท ยานิ พ นธ์ต้ อ งอยู่ ในรูป บทความวิจัย ที่ มี องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการ
ตีพิมพ์ผลงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ข้อ 6 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
6.1 นิสิตระดับปริญญาเอก
6.1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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6.1.2 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้ระบุชื่อนิสิตเป็นผูแ้ ต่งชื่อแรก
6.1.3 ต้องได้รับการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
6.1.4 ต้องได้รับการตีพิมพ์ 1 บทความ และ 1 สิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร
6.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
6.2.1 ผลงานวิท ยานิ พนธ์จะต้องได้ รับ การตี พิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนิน การให้
ผลงานหรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสารหรือ สิ่งพิ ม พ์ท างวิชาการหรือ เสน อต่ อที่ ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
6.2.2 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้ระบุชื่อนิสิตเป็นผูแ้ ต่งชื่อแรก
ข้อ 7 การส่งเอกสารการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ประกอบการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
7.1 วารสารทางวิชาการ
นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ หรือเอกสารตอบรับการตี พิมพ์ผ ลงาน พร้อมทั้งปก
นอกของวารสาร สารบัญของวารสาร และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จานวน 2 ชุด ต่อคณะเจ้าของหลักสูตร
7.2 รายงานการประชุมวิชาการ
นิสิตต้องส่งเอกสารการนาเสนอผลงานหรือเอกสารตอบรับการนาเสนอผลงาน พร้อม
ทัง้ ปกนอกของรายงานการประชุมวิชาการหรือสาเนาหน้าแผ่นซีดี สารบัญของรายงานการประชุมวิชาการ และบทความที่
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ จานวน 2 ชุด ต่อคณะเจ้าของหลักสูตร
ข้อ 8 รายชื่อวารสารที่นอกเหนือจากวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index Centre: TCI) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะก่อนเสนอรายชื่อวารสารต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย พะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้กองบริการการศึกษา
จัดทาประกาศรายชื่อวารสารวิชาการ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นาเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (แก้ ไ ข) ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2556 จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 59 (10/2556) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตรหัส 55 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ ความในข้อ 3 และข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อ ง “การตี พิม พ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารหรือสิ่งพิมพ์ วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ี
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ และมีการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review (ผู้ประเมินผล
งานอิสระ)
“รายงานการประชุ ม วิ ชาการ” หมายถึ ง เอกสารรวมเล่ ม รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ และมี
การพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานโดยผูท้ รงคุณวุฒิ Peer Review (ผูป้ ระเมินผลงานอิสระ)
ข้อ 4 คุณสมบัติของวารสารทางวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการ
4.1 วารสารทางวิชาการ
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre: TCI) หรือในฐานข้อมูลสากลของ 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
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
---------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้ วย การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ 13
(7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับนิสิตที่มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศแอฟริกาใต้ หรือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ที่ใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
ข้อ 4 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท
4.1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย จะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
4.1.1 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หรือ
4.1.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 450 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 133 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 45 หรือ
4.1.3 มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 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 หรือรายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
4.2 นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต
ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.2.1 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 หรือ
4.2.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 62 หรือ
4.2.3 มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 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 หรือรายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 5 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก
5.1 นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1.1 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 หรือ
5.1.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 62 หรือ
5.1.3 มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 5.0 หรือ
5.1.4 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ข้อ 5.1.2 หรือ 5.1.3
จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
5.1.5 ศึก ษาหลั กสูต ร English for Graduate Studies และสอบผ่ านรายวิชา English for Graduate
Studies III เป็นอย่างต่า
5.2 นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ และนิสิต
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
5.2.1 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 หรือ
5.2.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 550 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 213 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 79 หรือ
5.2.3 มีผลสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 6.0 หรือ
5.2.4 มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ขอ้ 5.2.2 หรือ 5.2.3
จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
5.2.5 ศึกษาหลัก สูตร English for Graduate Studies และสอบผ่านรายวิชา English for Graduate
Studies IV เป็นอย่างต่า
ข้อ 6 การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดั บบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
6.1 จานวนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 4 ระดับ จานวน 4 รายวิชา โดยแต่ละรายวิชามี
เวลาเรียนทัง้ หมด 60 ชั่วโมง คือ
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 การจัดผูเ้ รียนเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยด าเนิ นการจัดผู้เรียนเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามผลคะแนนการสอบเทีย บ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้สอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
6.2.1 นิ สิ ต ที่ ได้ ผ ลคะแนนต่ ากว่ าร้ อยละ 42 ให้ ล งทะเบี ย นเรี ยนรายวิช า English for Graduate
Studies I
6.2.2 นิ สิ ต ที่ ได้ ผ ลคะแนนระหว่ า งร้ อ ยละ 42 - 49 ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า English for
Graduate Studies II
6.2.3 นิ สิ ต ที่ ได้ ผ ลคะแนนระหว่ า งร้ อ ยละ 50 - 58 ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า English for
Graduate Studies III
6.2.4 นิสิตที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 59 ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Graduate
Studies IV
6.3 การประเมินผลรายวิชา
6.3.1 นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบปลาย
ภาคได้
6.3.2 ประเมินผลจากคะแนน 3 ส่วน คือ
6.3.2.1 Course work
25 %
6.3.2.2 Portfolio
10 %
6.3.2.3 Final
65 %
6.3.3 แบบทดสอบปลายภาค เป็ น แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท่ี ต รงตามเนื้ อหาที่ ก าหนดไว้ใน
รายวิชา และจัดทาโดยคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอน
6.3.4 นิสิตต้องสอบผ่านรายวิชา เมื่อได้คะแนนรวม 3 ส่วน (จากข้อ 6.3.2) อย่างน้อยร้อยละ 65
และส่งงานครบทุกชิน้
6.4 นิสิตที่สอบไม่ผ่านรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า จนกว่าจะสอบผ่าน จึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในระดับสูงต่อไป
6.5 อัตราค่าลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 การรับรองผลการสอบผ่ านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศนี้ ให้รั บรองเฉพาะ ผลการสอบที่ มีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบ
ข้อ 8 การยื่นผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นภายในระยะเวลา
ที่มีสิทธิศึกษาตามหลักสูตร
ข้ อ 9 ในกรณี ท่ี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศนี้ ใ ห้ น าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรปรับ ปรุงประกาศ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2554 จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 34 (8/2555) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ย พะเยา เรื่ อง การสอบผ่า นความรู้ภ าษาอั งกฤษ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 6.2 และ 6.3 ของประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง การสอบผ่ านความรู้
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 6.2 การจัดผูเ้ รียนเข้าเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
6.2.1 มหาวิทยาลั ยดาเนินการจัดผู้เรียนเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามผลคะแนน
การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้ส อบวัดเพื่ อคัดเลือกบุคคลเข้าศึก ษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
6.2.1.1 นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 0-39 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 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 มหาวิท ยาลั ยพะเยาด าเนิน การจัด ผู้เรีย นเข้าเรีย นรายวิช าภาษาอั งกฤษ ตามผล
คะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้สอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พะเยา สาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
6.2.2.1 นิสิตที่ได้ผลคะแนนระหว่าง 0-39 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 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 นิ สิ ต ที่ ไ ด้ ผ ลคะแนนระหว่ า ง 65 ขึ้ น ไป ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า English for
Graduate Studies IV
ข้อ 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 %
ข้อ 4 ในกรณี ท่ี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศนี้ ใ ห้ น าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
---------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้การรับรองว่าเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS
ได้ แก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ของศู นย์ ทดสอบทางวิ ชาการแห่ งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
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 ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่
ประกาศนีไ้ ม่ได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
-----------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
13(7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 นิ สิ ต ที่ ไม่ ได้ เรี ย นในหลั ก สู ต รที่ มี วิ ชาบั ง คั บ ภาษาอั ง กฤษ และไม่ มี ใบรั บ รองความรู้ จ ากสถาบั น ที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ
ข้อ 4 การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษตามรอบปฏิทินการสอบปกติ
4.1 การกาหนดปฏิทินการสอบ
กองบริการการศึกษาจัดทาปฏิทินการสอบเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2 การออกข้อสอบ
4.2.1 กองบริการการศึกษาจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ / ตรวจข้อสอบ /
จัดทาข้อสอบ และตัดสินผลการสอบ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4.2.2 กองบริการการศึกษาจัดทาข้อสอบ
4.3 การดาเนินการสอบ
4.3.1 กองบริการการศึกษา จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4.3.2 มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบตามปฏิทินการสอบ
4.4 การตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ
4.4.1 กองบริการการศึกษาจัดดาเนินการให้คณะกรรมการออกข้อสอบ ทาการตรวจข้อสอบ และ
ประมวลผลการสอบ
4.4.2 กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผล เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติผลสอบ
และประกาศผลสอบ
ข้อ 5 นิ สิ ต ที่ ส อบเที ย บความรู้ภ าษาอั งกฤษไม่ ผ่ านเกณฑ์ ท่ี ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
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ข้ อ 6 ในกรณี ท่ี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศนี้ ใ ห้ น าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
----------------------โดยที่ เห็ น สมควรออกประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทียบโอนผล
การเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง ส่ ว นงานตามมาตรา 7(3) และส่ ว นงานอื่ น ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“คณบดี”
หมายถึง หั ว หน้ า ส่ ว นงานตามมาตรา 7(3) และหั ว หน้ า ส่ ว นงานอื่ น ที่ มี
การจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
4.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4.2 ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอน ผลการเรียนพร้อมหลักฐาน
ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณะเจ้าของหลักสูตร
ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเที ย บโอนผลการเรี ย น ระหว่ า งการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร
เป็นประธานกรรมการ
6.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
6.3 หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
6.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ข้อ 7 เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
7.1 การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ขอ
เทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น B หรือระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเท่า หรืออักษร S
7.1.5 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล้ ว ต้ อ งไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย กิ ต ตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิสิต ต้องมีระยะเวลาการศึ กษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร และลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
7.1.8 การบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน ให้บันทึกเป็น “CA” (credit from academic
institution)
7.2 การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น และการบั น ทึ ก ผลการเรี ย น เพื่ อ การเที ย บความรู้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า
ประกอบด้วย
7.2.1.1 การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บั นทึก ผลการเรียน เป็ น “CS” (credits
from standardized test)
7.2.1.2 การทดสอบที่ไม่ ใช่ก ารทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้ บันทึ กผล
การเรียน เป็น “CE” (credits from examination)
7.2.1.3 การประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่ จั ด โดยหน่ วยงานอื่ น ที่ ไม่ ใช่ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CP” (credits
from portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น B หรืออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.2.4 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล้ ว ต้ อ งไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.2.5 นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร และลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สาหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
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ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลา
การศึ กษาตามหลั กสู ต รแล้ ว แต่ ยั งไม่ ส าเร็จ การศึ ก ษา สามารถเที ย บโอนผลการเรี ยน และ/หรื อผลการสอบอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
................................................
โด ยที่ เ ห็ น ส มควรให้ อ อก ประกาศก าหน ด แน วปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น การเที ย บโอนผล การเรี ย น
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบ
กับข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา
เรื่อง หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติ ในการเที ยบโอนผลการเรียน ระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 46(20/2555) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น การเที ย บโอน
ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้ อ 2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ์ เที ย บโอนผลการเรี ย นให้ เป็ น ไปตามประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 3 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ต าม แ บ บ ฟ อ ร์ ม 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
ดังนี้
4.1 การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ “CA” (Credits from Academic Institution)
4.1.1 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของสถาบันที่เคยศึกษา
4.1.2 คาอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอน
4.2 การขอเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
4.2.1 ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน สาหรับการทดสอบมาตรฐาน “CS”
(Credits From Standardized Test)
4.2.2 ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน สาหรับการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน “CE” (Credits From Examination)
4.2.3 ใบรับรองผลการประเมินการศึกษา/อบรมหลักสูตร และหลักฐานของหน่วยงานที่ประเมิน
การศึกษา/อบรม สาหรับการประเมินฯ “CT” (Credits From Training)
4.2.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สาหรับรายวิชาที่ขอเทียบโอน (UP.TC.GS.6/1) ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับการเทียบโอนผลการเรียน “CP” (Credits From Portfolio)
ข้อ 5 การขอเทียบโอนโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อยู่ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาเทียบโอน
ดังนี้
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5.1 ประสบการณ์ท่นี ามาใช้เทียบโอนต้องตรง เทียบเคียง หรือเกี่ยวข้อง โดยมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
5.2 หลักฐานที่นาเสนอ ต้องเชื่อถือได้ โดยเป็นหลักฐานของสถาบันอุดมศึกษาหน่ วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานประเภทอื่นที่ได้รับการยอมรับ
ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน อาจตั้งคณะทางานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณารายละเอียด
การเทียบโอนได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 รายวิชาที่นิสิตจะขอเทียบโอนได้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
……………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการทา
วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 จึงให้ออกประกาศ
ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุน การ
ทาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 กาหนดทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 10,000 บาท
ข้อ 5 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
5.1 เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
5.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5.3 เป็ นผู้ ไม่เคยต้ องโทษตามคาพิ พ ากษาของศาลถึงที่ สุด ให้ จาคุก เว้น แต่ในกรณี ค วามผิ ด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
ข้อ 6 เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของผูม้ ีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
6.1 โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือ
กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา หรือกรอบการวิจัยอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับชาติ
6.2 โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ก่อนวันสมัคร
ขอรับทุน
ข้อ 7 ขัน้ ตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
7.1 นิ สิ ต ยื่ น ใบสมั ค รขอรับ ทุ น อุ ด หนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พร้อมหลักฐานที่คณะต้นสังกัดของนิสิต ตามกาหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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7.2 คณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวมใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ กษา เสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึก ษา เพื่ อพิ จ ารณาตั ด สิน ผลการให้ ทุ น อุด หนุน การท าวิท ยานิ พ นธ์
สาหรับนิสิตระดับบั ณ ฑิต ศึกษา ตามกาหนดปฏิทิ นการศึ กษาของมหาวิทยาลัย และการตัดสิน ผลของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาให้ถือเป็นที่สุด
7.3 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
7.4 คณะต้นสังกัดของนิสิตดาเนินการขออนุมัติทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต
ทัง้ นี้ นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ต้องระบุข้อความการได้รับทุนไว้ในกิตติกรรมประกาศของ
เล่มวิทยานิพนธ์ด้วย
ข้อ 8 การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
กรณีนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ ไม่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดระยะเวลาการศึกษา ตาม
ข้อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 นิ สิ ต จะต้ อ งคื น ทุ น อุ ด หนุ น การท า
วิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทาการ
ข้อ 9 ในกรณี ท่ี มีปั ญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามประกาศนี้ หรือ ที่ มิ ได้ ระบุ ไว้ในประกาศนี้ ให้ นาเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
************************
โดยที่ เห็น สมควรปรับ ปรุ งประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่ อง การสนั บ สนุน การเผยแพร่ผ ลงานวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพ ย์สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 91
(8/2558) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอน
“คณบดี”
หมายถึง
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบียนเรียน
ณ มหาวิทยาลัยพะเยาตามระยะเวลา ของหลักสูตร
ข้อ 5 คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
5.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข
5.1.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
5.1.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
5.1.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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5.1.4 ผลงานวิชาการที่ไปนาเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อใช้
ประกอบการยื่นสาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
5.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
5.2.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
5.2.2 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5.2.3 ผลงานวิชาการที่ ไปน าเสนอต้อ งเป็ น ส่ วนหนึ่งของวิ ท ยานิ พ นธ์เพื่ อใช้ป ระกอบการยื่ น
สาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
5.3 นิสิตระดับปริญญาเอก
5.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
5.3.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
5.3.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
5.3.4 ผลงานวิชาการที่ ไปน าเสนอต้อ งเป็ น ส่ วนหนึ่งของวิ ท ยานิ พ นธ์เพื่ อใช้ป ระกอบการยื่ น
สาเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก
ข้อ 6 กาหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ ดังนี้
6.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท
กรณีนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ต้องเป็นการนาเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
หรือการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
6.1.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ให้เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พักเหมาจ่ายตามจ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท
6.1.2 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ให้เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พักเหมาจ่ายตามจ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท
ทัง้ นี้ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา เป็นรายๆ ไป
กรณีท่นี าเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นิสิตศึกษาอยู่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักได้
6.2 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
6.2.1 วารสารวิ ชาการระดั บชาติ ซึ่ งส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษายอมรั บ ให้ เป็ น
วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre:
TCI) หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 1,500 บาท
6.2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็น
วารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จการศึกษาของนิสิต ดังนี้
1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago
Journal Rank (SJR : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถู กจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน
Subject category ที่ตีพิมพ์
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 2,000 บาท
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2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago
Journal Rank (SJR : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน
Subject category ที่ ตี พิ ม พ์ หรื อ วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ท่ี มี ชื่ อ ปรากฏในฐานข้ อ มู ล สากลของ Institute for
Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เบิกค่าสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ไม่เกิน 4,000 บาท
ข้อ 7 นิสิตต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่อคณะที่จัดการเรียน
การสอน ดังนี้
7.1 การนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
นิสิตต้องส่งปกนอกของรายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการ หรือส าเนาหน้าแผ่น CD ปกในที่ มี
รายชื่อของกองบรรณาธิการ หน้าสารบัญที่ระบุชื่อนิสิต บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full
paper)
7.2 การเผยแพร่ ผ ลงานในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการสาเร็จการศึกษาของ
นิสิต
นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อมทั้งปกนอกของวารสาร สารบัญของวารสารที่ระบุชื่อนิสิต 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 เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงานพร้อมทั้งปกนอกของวารสาร
สารบัญของวารสารที่ระบุชื่อนิสิต และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทัง้ นี้ บทคัดย่อที่ได้รับการเผยแพร่ ต้องระบุว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา”
ข้อ 8 จานวนครั้งที่นิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี้
8.1 นิสิตระดับปริญญาโท จานวน 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
8.2 นิสิตระดับปริญญาเอก จานวน 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
ข้อ 9 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557
************************
เพื่อให้การมอบเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
66 (17/2556) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร
การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน
การสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้อ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม “มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร”
4.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาของศาลถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณี ความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
ข้อ 5 การเสนอให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวม
เสนอชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมครบ ใน
ปีการศึกษานั้นๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอผลการพิจารณาผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนีใ้ ห้นาเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตอนที่ 3
โครงสร้างหลักสูตร
Curriculum Structure

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนในคณ ะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย พะเยา ซึ่งเดิมคือมหาวิทยาลัย
นเรศ วร วิ ท ย าเขตสารสนเท ศ พะเยา ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับ นิสิตสาขาที่
เกี่ย วข้อ งกั บ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งแรกในปีการศึ กษา
2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดาเนินการจัดการหลักสูตร
ภายใต้ค ณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริหารหลักสูตรโดยสานักวิชาการ วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา ได้มกี ารปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
วิ ท ย าเข ต โด ย มี ก า รป รั บ โค รงส ร้ า งด้ า น วิ ช า ก ารขึ้ น ให ม่
ประกอบด้ว ย สานักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานัก
วิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ ส านั ก วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
ปีการศึกษา 2553 มหาวิท ยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็น
มหาวิท ยาลัยในกากับ ของรัฐ โดยเปลี่ย นชื่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศ วร พ ะเย า เป็ นมห าวิ ท ย าลั ย พ ะเยา และ ส านั ก วิ ช า
เกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยาการธรรมชาติ จึ ง เปลี่ ย นเป็ น คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็ นหน่ ว ยงานซึ่ งมุ่งที่ จ ะเพิ่ มคุ ณ ภาพชี วิต ของประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
แล ะเท ค โน โล ยี ท า งก ารเก ษ ตร สั ต วศ า สต ร์ กา รป ระ ม ง
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสั ง คมในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ซึ่ งนอกจากจะช่ ว ยพั ฒ นา
เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและ
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่
ประสงค์ จะเข้ าศึ กษ าในสาขาวิ ชาด้ านเกษ ตรศาสตร์ แ ละ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ ต้ อ งเข้ า ไปศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น
หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการประมง
1.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.3 สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.6 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นัก วิชาการประมง, พนัก งานรัฐวิส าหกิจหรือองค์ก ารมหาชน,
บุคลากรทางการศึก ษา/อาจารย์ , นัก วิจั ย , พนั ก งานบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสัต ว์น้าและการประมง, เจ้าหน้าที่ประจ าด่านศุ ล กากร,
ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
งานราชการ ได้แก่ นักวิชาการและนักวิจัยในสังกัดกรมวิชาการ
เกษตร หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันที่มกี ารสอนทางด้านพืชศาสตร์และ
การผลิตพืช
งานเอกชน ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขาย
ประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นเจ้าของฟาร์มพืชเศรษฐกิจ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
นั ก วิ ช าการด้ า นมาตรฐาน และความปลอดภั ย ทางอาหาร
เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร เจ้าหน้าที่ตรวจเมินระบบ
การประกันคุณภาพทางอาหาร เจ้าหน้าที่จัดทามาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ
ส่วนตัว และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นั ก วิ ชาการ, นั ก วิ จั ย , นั ก วิ ชาการในบริ ษั ทต่ างๆ, นั ก ส่ ง เสริ ม
การตลาด, เจ้ าของธุ รกิ จ ส่ วนตั วเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารหมั ก การ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประกอบอาชี พ ที่ เกี่ ย วกั บ อาหาร เช่ น การท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต
การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของ
อาหาร และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ส่วนราชการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
ส่วนเอกชน สัตวบาลประจาฟาร์ม นักวิชาการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3156
โทรสาร 054-466-716
E-mail : agri@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
Bachelor of Science (Fishery)
วท.บ. (การประมง)
B.Sc. (Fishery)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิ
3(3-0-6)
ปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ
3(3-0-6)
ศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244103

146111

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
247221
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
361201
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365215
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics

จานวน
จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

หน่ วยกิต
จานวน
31
คุณภาพน้้าส้าหรับการเพาะ
3(2-3-6)
เลีย้ งสัตว์น้า
Water Quality for Aquaculture

3(3-0-6)

201323

91
26

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146131
201111
201221
201242

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
การประมงทั่วไป
General Fishery
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
Principles of Aquaculture
มีนวิทยา
Ichthyology

3(2-2-5)

201324

3(2-3-6)

201325

4(3-3-8)

201344

3(2-3-6)

201446

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ปฏิบัติงานภาคสนาม
1(0-6-3)
Field Work
201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง 3(2-3-6)
น้้า
Aquatic Invertebrate
201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
201341 ชีววิทยาประมง
3(2-3-6)
Fishery Biology
201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
3(2-3-6)
ทางการประมง
Information System and Research in Fishery
Science
201392 ฝึกงาน
2(0-6-3)
Training
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
201191

201327
201328
201329

กลุ่มวิชาเอกเลือก
การจัดการโรงเพาะฟัก
Hatchery Management
การเลีย้ งปลาสวยงาม
Ornamental Fish Culture
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
Genetics for Aquaculture

201445
201493
201494
201495
201496
201498

3(2-3-6)

201332

3(2-3-6)

201333

3(2-3-6)

201334

โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic animals Nutrition
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
นิเวศวิทยาทางน้้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
Fishery Resource Management
จานวน
28
หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานเฉพาะด้าน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ปัญหาพิเศษทางการประมง
3(2-3-6)
Special Problem in Fishery

จานวนไม่น้อยกว่า
6
อนุกรมวิธานปลา
Fish Taxonomy
การส่งเสริมการประมง
Fishery Extension
สรีรวิทยาของสัตว์น้า
Physiology of Aquatic Animals

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
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201330

201331

การวิเคราะห์ผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้้า
Aquatic Resources Impact Assessment
มลพิษแหล่งน้้าและการจัดการ
3(2-3-6)
แหล่งน้้า
Water Pollution and Management

201335
201336

เครื่องมือท้าการประมง
Fishing Gears
กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้า
Fish Processing

3(2-3-6)
3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
201111 การประมงทั่วไป
201191 ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
241111 คณิตศาสตร์ 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
1(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย*
1(0-2-1)
รวม
หน่วยกิต
17
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้้า

ชั้นปีที่ 2
005172
201221
201242
247221
242103
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
มีนวิทยา
สถิติวิเคราะห์
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146111
201241
361201
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
แหล่งน้้า
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
16

3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ภาคฤดูร้อน
201392
รวม

ฝึกงาน
Training

2(0-6-3)
2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146131
201323
201343
201344
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คุณภาพน้้าส้าหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ระบบสารสนเทศและการวิจัย
ทางการประมง
นิเวศวิทยาทางน้้า
ชีวเคมีทั่วไป
16

3(2-2-5)
3(2-3-6)

201324
201325
201326

3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

201341
2013xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
ประมง
ชีววิทยาประมง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
2013xx
201445
201446
201493
201498
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
การจัดการธุรกิจการประมง
การจัดการทรัพยากรประมง
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทางการประมง
วิชาเลือกเสรี
16

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
201495 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
201496 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม

6

หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Agriculture)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
B.Sc. (Agriculture)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ
3(3-0-6)
ศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101

146131
203191
203192

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
244103
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
361201
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 365215
Biology I

จานวน
จานวน
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ปฏิบัติการภาคสนาม 1
Field Work I
ปฏิบัติการภาคสนาม 2
Field Work II

จานวน
54
หน่วยกิต
เทคโนโลยีการขยายพันธุแ์ ละ
3(2-3-6)
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Technology of Plant Propagation and Tissue
Culture
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
3(2-3-6)
Principles of Plant Breeding

3(2-2-5)

203314

1(0-6-3)
1(0-6-3)

203315

92
23

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

148 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

203211

การผลิตพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Crop Production
203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Entomology
203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Designs
203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ
3(2-3-6)
Land Resources and Management
203215 จักรกลการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Mechanics
203311 พันธุศาสตร์เกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Genetics
203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Plant Pathology
203313 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6)
Physiology of Crop Production
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

203321
203322
203323

203231
203331
203332

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
Postharvest Technology
การออกแบบภูมิทัศน์และจัดสวน 3(2-3-6)
Landscape Design and Gardening
กลุ่มวิชาอารักขาพืช
หลักการจัดการศัตรูพืช
Principles of Pest Management
การควบคุมวัชพืช
Weed Control
จุลินทรีย์ทางการเกษตร
Microorganisms in Agriculture

203316
203411
203491
203492
203493
203494
203495
206101

จานวน
203421
203422

3(2-3-6)

203333

3(2-3-6)

203431

3(2-3-6)

หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Business Management
ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problem in Plant Sciences
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Livestock Production

15

หน่วยกิต

เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3(2-3-6)
Plant Biotechnology
ระบบการท้าฟาร์มและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Farming Systems and Management

แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects
สารเคมีทางการเกษตร
Agricultural Chemicals

3(2-3-6)
3(2-3-6)
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203241
203341
203342

203251

203351
203352

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
เกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Agriculture
การส้ารวจและการจัดจ้าแนกดิน 3(2-3-6)
Soil Survey and Classification
ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 3(2-3-6)
Plant Nutrition and Fertilizer Technology
กลุ่มวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-3-6)
เศรษฐกิจ
Economic Ornamental Plant Production
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Vegetable Crop Production

203343

203441

203353
203451

การจัดการน้้าส้าหรับ
3(2-3-6)
การเกษตร
Water Management for Agriculture
ระบบสารสนเทศทาง
3(2-3-6)
การเกษตร
Information Systems in Agriculture

การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Fruit Crop Production
การผลิตพืชอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Plant Production

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
203191 ปฏิบัติการภาคสนาม 1
241111 คณิตศาสตร์1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
17
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-6-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
203192
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ปฏิบัติการภาคสนาม 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-6-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
146131
203211
203212
203213
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
กีฏวิทยาทางการเกษตร
สถิติและการวางแผนการทดลอง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

203214
203215
206101
361201
203xxx
00xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
203311 พันธุศาสตร์เกษตร
3(2-3-6) 203314
203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
203313 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6) 203315
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8) 203316
203xxx วิชาเอกเลือก
3(2-3-6) 203xxx
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(3-0-6) 203xxx
รวม
19
หน่วยกิต xxxxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
ทรัพยากรดินและการจัดการ
จักรกลการเกษตร
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

ภาคการศึกษาปลาย
เทคโนโลยีการขยายพันธุแ์ ละ
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
หลักการส่งเสริมการเกษตร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
203411
203491
203492
203xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจเกษตร
ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
203493 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
203494 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
203495 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม

6

หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)
Bachelor of Science (Food Safety in Agribusiness)
วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร)
B.Sc. (Food Safety in Agribusiness)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

128
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120

122140
146271

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361201
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
365212
General and Organic Chemistry
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I

205328
207211

จานวน

92

หน่วยกิต

จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

18

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
25
กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
การผลิตพืชและพืชสมุนไพร
Crop and Herbal Production

3(2-3-6)

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

154 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

205121

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 3(3-0-6)
อาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Science and Technology

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
207322 การจัดการผักและผลไม้สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
207331 ความปลอดภัยของห่วงโซ่
3(3-0-6)
อาหารเบื้องต้น
Introduction to Food Safety of Food Chain
207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและ
3(3-0-6)
สินค้าเกษตร
Quality Control in Food and Agricultural
Products
207333 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
2(2-0-4)
Food Plant Sanitation
207334 ระบบการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Assurance System
207335 มาตรฐานอาหารและสินค้า
3(3-0-6)
เกษตรของประเทศไทย
Food and Agricultural Product Standards of
Thailand
207336 ฉลากโภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition Fact Labeling
207341 การจัดการโลจิสติกห่วงโซ่
3(3-0-6)
สินค้าเกษตรและอาหาร
Agricultural Logistic and Food Chain
Management
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเพียง 1 รายวิชา
207241

207212
207321

207342

207431

207432
207433
207451
207452
207453
207454

การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า
4(3-3-8)
Animal and Fishery Production
จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร
4(3-3-8)
Food Microbiology and Chemistry
จานวน
43
หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ
3(2-3-6)
ธุรกิจเกษตร
Information Technology for Agribusiness
มาตรฐานอาหารและสินค้า
3(3-0-6)
เกษตรของประเทศผู้น้าเข้า
Food and Agricultural Product Standards of
Importing Countries
การตรวจประเมินโรงงาน
2(1-3-4)
Plant Auditor Training
มาตรฐานอาหารฮาลาล
3(3-0-6)
Halal Food Standard
สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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204254

205326
207421

กลุ่มวิชาเอกเลือก
เทคโนโลยีการหมักอาหารและ
3(2-3-6)
ผลิตภัณฑ์เกษตร
Fermented Technology of Food and
Agricultural Products
เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-6)
Bakery Technology
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
แช่เยือกแข็ง
Frozen Food Industrial Management

207422

207423

207455

จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
กระป๋อง
Canned Food Industrial Management
การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
เครื่องดื่ม
Beverage Industrial Management
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Productivity System

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
17
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001112
005171
005172
005173
122140
205121
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

156 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร
4(3-3-8)
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 3(3-0-6)

146271
207212
207241
242120
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า
การจัดการธุรกิจเกษตร
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
205328
207321
207322
207331
207332
207333
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการแปรรูปอาหาร
จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร
การจัดการผักและผลไม้สด
ความปลอดภัยของห่วงโซ่
อาหารเบื้องต้น
การควบคุมคุณภาพอาหารและ
สินค้าเกษตร
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
19

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

2073xx

ภาคการศึกษาปลาย
ระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรของประเทศไทย
ฉลากโภชนาการ
การจัดการโลจิสติกห่วงโซ่
สินค้าเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ
ธุรกิจเกษตร
วิชาเอกเลือก

รวม

17

207334
207335
207336
207341

3(3-0-6)
207342
2(2-0-4)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
207431
207432
207433
207451
2074xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
มาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรของประเทศผู้น้าเข้า
การตรวจประเมินโรงงาน
มาตรฐานอาหารฮาลาล
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
1(0-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
207452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
207453 ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
207454 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B.Sc. (Biotechnology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ
3(3-0-6)
ศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242101
242141
243101

203315

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243341
Mathematics I
หลักเคมี
4(3-3-8)
244103
Principle of Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
361201
Organic chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365215
Biology I

จานวน
จานวน
พันธุศาสตร์
Genetics
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
Principle of Plant Breeding

จานวน
25
หน่วยกิต
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี
3(2-3-6)
ชีวภาพ
Special Problems in Biotechnology

3(2-3-6)

204492

93
31

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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204201

หลักเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Principle of Biotechnology
204211 สถิติ และการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Design
204351 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
3(2-3-6)
พืน้ ฐาน
Fundamental Bioprocess Engineering
204491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

146131
204221

204254

204301

204302

203321
204303
204331

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
จุลินทรีย์
Microbial Physiology and Genetics
เทคโนโลยีการหมักอาหารและ
3(2-3-6)
ผลิตภัณฑ์เกษตร
Fermentation Technology of Food and
Agricultural Products
หลักการวิเคราะห์ทาง
4(3-3-8)
เทคโนโลยีชีวภาพ
Principle of Biotechnological Analysis
เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biotechnology
วิชาเอกเลือก
เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
Animal Biotechnology

3(2-3-6)

204493
204494
204495
207241

204321
204341

204401

204452

204354

3(3-0-6)
204402
3(2-3-6)

ฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
37
หน่วยกิต
จานวน
28
หน่วยกิต
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
3(2-3-6)
เพาะเลีย้ งเซลล์และเนือ้ เยื่อพืช
Biotechnology of Plant Cell and Tissue Culture
เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
3(2-3-6)
เบื้องต้น
Fundamental of Bioinformatics
กระบวนการหลังการแปรรูป
3(2-3-6)
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Downstream Processing of Biotechnology

จานวน
9
หน่วยกิต
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-6)
แอลกอฮอล์
Alcoholic Beverage Technology
เทคโนโลยีชีวมวลและชีว
3(3-0-6)
พลังงาน
Biomass and Bioenergy Technology
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204342
204352

204353

เกษตรชีวภาพ
3(2-3-6)
Biological Agriculture
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
3(2-3-6)
การเกษตร
Processing of Agriculture Product
การบ้าบัดและการใช้ประโยชน์
3(2-3-6)
ของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-industrial Waste Treatment and Utilization

204451

การควบคุมและประกัน
3(3-0-6)
คุณภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
Quality Control and Assurance System in
Agro-industry

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
242101 หลักเคมี
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243101
244103
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
204201 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
242141 เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
243341 พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 006141 คอมพิวเตอร์
สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน Introduction to Computer Information
Science หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science For Study and Research

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติ และการวางแผนการ
3(2-3-6)
ทดลอง
204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
จุลินทรีย์
204254 เทคโนโลยีการหมักอาหาร
3(2-3-6)
และผลิตภัณฑ์เกษตร
207241 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-3-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes
204211

ชั้นปีที่ 3
204301
204341
204351
365215
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการวิเคราะห์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
เพาะเลีย้ งเซลล์และเนือ้ เยื่อพืช
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
พืน้ ฐาน
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
17

4(3-3-8)

146131
204302

3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

204321
203315
204xxx
204xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
204401
204452
204491
204492
204xxx
xxxxxx
รวม

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น

กระบวนการหลังการแปรรูป
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
x(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
204493 ฝึกงาน
204494 สหกิจศึกษา
204495 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
B.Sc. (Food Science and Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

กิจกรรมเข้าจังหวะ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

131
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

3(2-2-5)

1
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

หน่วยกิต

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1(0-2-1)

บาสเกตบอล

1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

Basketball
แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนหน่วยกิต

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
241112
242101
242120
242141
242111

กลุ่มสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics 1
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
244103
Mathematics 2
หลักเคมี
4(3-3-8)
247221
Principles of Chemistry
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
361201
Quantitative Analysis
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8) 365215
Organic Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications

จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

95
41

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 3(3-0-6)
อาหารเบื้องต้น
Introduction of Food Science and Technology
205242 มาตรฐานอาหาร การจัดการ
3(3-0-6)
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 3(2-3-6)
Chemistry of Food and Agricultural Products
205322 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
Food Processing I
205323 การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Processing II
205331 วิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
Food Engineering I
205332 วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Engineering II
205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
4(3-3-8)
Principles of Food Microbiology
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

205324
205325

205326
205327

วิชาเอกเลือก
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Technology of Food Packaging
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ 3(2-3-6)
แปรรูปผักและผลไม้
Postharvest and Processing Technology of
Fruits and Vegetables
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
Bakery Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์
3(2-3-6)
และสัตว์น้า
Meat and Fishery Products Technology

205412

205441

205482

205483
205484
205485
205486

205387
205413
205428
205471

จานวนไม่น้อยกว่า
54
หน่วยกิต
จานวน
43
หน่วยกิต
การวิเคราะห์อาหารและ
3(2-3-6)
ผลิตภัณฑ์เกษตร
Food and Agricultural Products Analysis
หลักการประกันคุณภาพใน
3(2-3-6)
อุตสาหกรรมอาหาร
Principles of Quality Assurance in Food
Industry
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and
Technology
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training

จานวนไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
ฝึกงาน
1 หน่วยกิต
Training
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
หลักการจัดการโรงงาน
3(2-3-6)
อุตสาหกรรมอาหาร
Principles of Food-Industry Plant
Management
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205351

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Principles of Product development

205481

หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

2(2-0-4)

Selected Topics in Food Science and Technology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ นิสิตที่เลือกลงเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ (205484) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา
ฝึกงาน (205387) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีท่ี 3

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242101 หลักเคมี
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
17
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
205121
241112
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243101 ชีววิทยา 1
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
17
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

247221
242111
242120
361201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติวิเคราะห์
เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
205311
205322
205331
205361
365215
205xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
การแปรรูปอาหาร 1
วิศวกรรมอาหาร 1
หลักจุลชีววิทยาอาหาร
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146131
205323
205332
205421
205242
205xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การแปรรูปอาหาร 2
วิศวกรรมอาหาร 2
การวิเคราะห์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร
มาตรฐานอาหารการจัดการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
205387 ฝึกงาน*
1 หน่วยกิต
หมายเหตุ* เฉพาะนิสิตที่เลือกลงเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ (205484) ในภาคการศึกษา ปลาย ชั้นปีท่ี 4
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาฝึกงาน (205387)
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ชั้นปีที่ 4
205441
205482
205483
205xxx
205xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
205484 การศึกษาอิสระ*
205485 สหกิจศึกษา*
205486 การฝึกงาน*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Bachelor of Science (Animal Science)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
B.Sc. (Animal Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

128
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ
3(3-0-6)
ศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242101
242141
243101

146271

206101

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243261
Mathematics I
หลักเคมี
4(3-3-8)
244103
Principle of Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
361201
Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365215
Biology I

จานวน
จานวน
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

92
29

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)

จานวน
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
สหกิจศึกษา*

21

206491
206492
206493

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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206301
206391
206392

206201

206302
206303
206304

206305
206306

206310
206311
206312

Livestock Production
การวางแผนการทดลอง
Experimental Designs
การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์
Skill Training in Animal Science
สัมมนา
Seminar

3(2-3-6)
2(0-6-3)

Co-operative Education
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Management
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
207241

1(0-2-1)

วิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กายวิภาค และสรีรวิทยาของ
3(2-3-6)
ปศุสัตว์
Anatomy and Physiology of Livestock
อาหาร และการให้อาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
3(2-3-6)
ฟาร์มปศุสัตว์
Biosecurity in Livestock Farm
การผลิตสัตว์ปกี
3(2-3-6)
Poultry Production
การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
กลุ่มวิชาเอกเลือก
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6)
Animal Biotechnology
การจัดการอาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
3(3-0-6)
Ruminant Feeds Management
พฤติกรรม และสวัสดิภาพของ
3(3-0-6)
สัตว์เลีย้ ง
Behavior and Welfare of Domestic Animals

206307
206308
206309

206401

206494

206410
206411
206412

หน่ วยกิต
จานวน
42
หน่ วยกิต
จานวน
33
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Production
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และการ
3(3-0-6)
จัดการโรงเชือด
Meat Science and Slaughter House
Management
การบริหารจัดการฟาร์มเชิง
3(2-3-6)
ธุรกิจ
Business Farm Management
ปัญหาพิเศษ
3(2-3-6)
Special Problem
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์
3(3-0-6)
Animal Immunology
การใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Drug Usage
การจัดการของเสีย และ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
Waste and Environmental Management in
Farm
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206313

การสืบพันธุ์ และการผสมเทียม
ในปศุสัตว์

3(2-3-6)

206413

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์

3(2-3-6)

Molecular Genetics in Livestock

Reproduction and Artificial Insemination in Livestock

206314

การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน
Sustainable Animal Production

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
206101
207241
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
การจัดการธุรกิจเกษตร
ฟิสิกส์เบื้องต้น
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146271
242101
365215
004xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
หลักเคมี
ชีวเคมีทั่วไป
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(2-2-5)

206201

4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242141
243261
361201
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กายวิภาค และสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์
เคมีอนิ ทรีย์
พันธุศาสตร์ทั่วไป
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
19

3(2-3-6)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
206301
206302
206303
206304
206305
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนการทดลอง
อาหารและการให้อาหารสัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์
ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ฟาร์มปศุสัตว์
การผลิตสัตว์ปกี
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

206306
206307
206308
206309

3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

206xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และการ
จัดการโรงเชือด
วิชาเอกเลือก
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
206391
206392
206401
206494
206xxx
206xxx

ภาคการศึกษาต้น
การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์
สัมมนา
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
ปัญหาพิเศษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

2(0-6-3)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

15

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
206491 การศึกษาอิสระ*
206492 การฝึกงานวิชาชีพ*
206493 สหกิจศึกษา*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะทันตแพทยศาสตร์
School of Dentistry
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งตามมติ
สภามหาวิท ยาลั ย พะเยา ให้ความเห็ นชอบในคราวประชุม ครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่มตาม
ความต้องการของประเทศ และ สามารถตอบสนองนโยบายการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนของรัฐ บาล ในการแก้ ปั ญ หาการ
กระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้านสาธารณสุข
ของประเทศเป็ น รูป ธรรม ปั จจุ บั น คณะทัน ตแพทยศาสตร์ ผลิ ต
ทั น ตแพทย์ ใ นระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิตสาขาวิ ช า
ทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้
ความช านาญในวิ ช าชี พ และมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการและระบบบริการสุข ภาพของประเทศ ซึ่งทันตแพทย์เป็น
สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่า น และจังหวัดเชียงราย
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี รองศ าสตราจารย์
ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
นอกจากนั้ น มหาวิท ยาลั ย พะเยา ยั ง ได้ มี แ ผนด าเนิ น การ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งคลินิกทันตกรรม
ในบริเวณศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นสถานที่
ดาเนิ น การจัด การเรี ย นการสอน และเป็ น สถานที่ ฝึ ก ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมให้นิสิตทันตแพทยศาสตร์อีกด้วย
หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทัน ตแพทย์ ,อาจารย์, นั ก วิจั ย, ที่ ปรึก ษาบริษั ทผลิต ภัณ ฑ์ท าง
ทันตกรรม, ประกอบธุรกิจทางด้านทันตกรรม
สถานที่ตั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
ท.บ.
D.D.S

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Local Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

232
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

จานวน
3(3-0-6)

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

3

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

หน่วยกิต
3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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006141

006142

005170

242103
243211

361355
361356
363213
363214
363231

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organi Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Cell and Molecular Biology
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy I
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
จุลกายวิภาคศาสตร์
Histology

006144
006145
006245

อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

4(3-3-8)

243261

3(3-0-6)

244104

3(2-3-6)

363242

3(2-3-6)

365211

3(2-3-6)

366213

3(2-3-6)

367204

3(2-3-6)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
196
จานวน
43
จานวน
12
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
Life Science Physics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(2-3-6)

จานวน
31
หน่วยกิต
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
พยาธิวทิ ยา
4(3-3-8)
Pathology
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
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3(3-0-6)

จานวน
421433

2(2-0-4)

421434

1(1-0-2)

421435

1(1-0-2)

421436

2(1-3-2)

421437

421250

การเจริญเติบโตของศีรษะและ
1(1-0-2)
ใบหน้า
Craniofacial Growth and Development

421438

421251

จุลกายวิภาคศาสตร์ชอ่ งปาก
Oral Histology
ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
Occlusions I
ปริทันตวิทยา 1
Periodontology I
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral diagnosis I
พยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral pathology
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology I
ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
การยศาสตร์
Ergonomics
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
Occlusions II
ปริทันตวิทยา 2
Periodontology II

341336
341337
363251
421150
421151

421252
421310
421311
421312
421313
421314
421315
421316
421317
421318

กลุ่มวิชาชีพ
เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 1
Fundamental Pharmacology I
เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 2
Fundamental Pharmacology II
คัพภวิทยา
General Embriology
วิชาชีพทันตแพทย์
Dental Profession
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
Oral Health Promotion

421439

3(2-3-4)
421440
2(1-3-2)
1(1-0-2)

421450

1(1-0-2)

421451

1(1-0-2)

421452

2(2-0-4)
421510
2(2-0-4)
421511
1(0-3-0)
421512
1(1-0-2)
421513
2(1-3-2)
421514
1(1-0-2)

153
ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2

หน่วยกิต
1(0-3-0)

Fixed Prosthodontics Laboratory II
ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน
1(0-3-0)
ชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture Laboratory II
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory
วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม
2(0-6-0)
ครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
การรักษาพยาธิสภาพในช่อง
2(2-0-4)
ปาก กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า
Management of Pathologic Lesions in Oral
and Maxillofacial Surgery
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421319

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory

1(0-3-0)

421320

การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก

2(1-3-2)

421321
421322
421323
421324
421325

Preclinical Practice
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral diagnosis II
ทันตรังสี 1
Oral Radiology I
ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
Basic Surgery
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 1
Oral Surgery I
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

421516
1(1-0-2)
421530
1(1-0-2)
421531
1(1-0-2)
421532
1(1-0-2)
421533
1(1-0-2)

Pain and anxiety Control
421330

421331
421332
421333
421334
421335
421336
421337
421338
421339

ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม

Dental Materials and Instrument
ฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture Laboratory I
วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry I

421515

421550
2(2-0-4)
421551
1(1-0-2)

421552

1(0-3-0)

421553

2(2-0-4)

421554

1(1-0-2)

421555

1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน
1(0-3-0)
ชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture Laboratory I

421556

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

421557
421558
421559
421610

คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
2(0-6-0)
และแม็กซิโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis II
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
2(1-3-2)
Dental Practice in Primary School
จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5)
English for Dentist I
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery III
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421350
421351
421352
421353
421354
421410
421411
421412
421413
421414

421415
421416
421417
421418
421419
421430
421431
421432

ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ชีวสถิติพ้ืนฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Pratice in Periodontology I
คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิ
1(1-0-2)
โลเฟเซียล
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Muscosa
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Intermal Medicine
ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II

421611
421612
421613

421614

421615
421630

ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
1(1-0-2)
ทางการแพทย์
Management of Medical Emergency
ชีววิทยาช่องปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II

421631
421650
421651
421652
421653
421654
421655
421656

421657
421658
421659

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ภาษาอังกฤษส้าหรับ
3(2-2-5)
ทันตแพทย์ 2
English for Dentist II
ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry II
สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Family Dentistry Serminar
วิจัยทางทันตกรรม 2
Research for Dentistry II

3(0-6-3)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
005171
243211
421150

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวติ
ชีวติ และสุขภาพ
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

วิชาชีพทันตแพทย์
00xxxx* ศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx* ศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
22
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
*002126 ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
*003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision

001112
003134*
003136*

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-3-2)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

พะเยาศึกษา
005173 ทักษะชีวติ
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
421151
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
00xxxx**
ศึกษาทั่วไปเลือก
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
**ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
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ชั้นปีที่ 2
363213
363214
361355
363251
365211
367204
421250
421352
243261
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
คัพภวิทยา
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
หลักสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตของศีรษะและ
ใบหน้า
ชีวสถิติพ้ืนฐาน
พันธุศาสตร์ทั่วไป
22

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(1-0-2)

361356
363231
363242
366213
421251
421252
xxxxxx
รวม

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

จุลกายวิภาคศาสตร์
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
พยาธิวทิ ยา
จุลกายวิภาคศาสตร์ชอ่ งปาก

ทันตกายวิภาคศาสตร์
เลือกเสรี
22

3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

1(1-0-2)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3

341366
421310
421311
421312
421313
421330
421331
421332
421333
421350
421314
421351
421315
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 1
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
ปริทันตวิทยา 1
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
พยาธิวทิ ยาช่องปาก
ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม
ฟันเทียมทั้งปาก 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1
วิทยาการโรคฟันผุ
ทันตกรรมครอบครัว 1
ชีววิทยาช่องปาก 1
ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
เลือกเสรี
20

3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

341337
421316
421317
421318
421319
421320
421321
421322
421323
421324
421325
421334
421335
421336
421337
421338
421339
421353
421354
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 2
การยศาสตร์
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
ปริทันตวิทยา 2
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้น คลินิก

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
ทันตรังสี 1
ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 1
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

ทันตกรรมหัตถการ 1
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

ฟันเทียมทั้งปาก 2
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1

วิทยาการระบาดช่องปาก
ทันตกรรมจัดฟัน 1
22

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
หน่วยกิต
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421410
421411
421412
421413
421430
421431
421432
421433
421414

ปริทันตวิทยา 3
คลินิกปริทันตวิทยา 1
คลินิกทันตรังสี 1
ทันตรังสี 2
ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

421415
421434
421435
421436

คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 1
ทันตกรรมหัตถการ 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิโล
เฟเซียล

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

รวม

421510
421511
421512
421513
421514
421515
421516
421530
421531
421532

ชั้นปีที่ 4
ตลอดปีการศึกษา
2(2-0-4) 421314
2(0-6-0) 421437
1(0-3-0) 421438
2(2-0-4) 421439
1(1-0-2)
421440
1(0-3-0)
1(1-0-2)
421450
1(0-3-0) 421417
1(1-0-2) 421418
421419
2(0-6-0) 421452
2(2-0-4)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
33 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ตลอดปีการศึกษา
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 3
1(1-0-2)
421416
คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
1(0-3-0) 421451
คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0) 421550
คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0) 421551
การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก 2(2-0-4) 421552
กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า
421553
คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
2(0-6-0)
421554
และแม็กซิโลเฟเซียล
1(0-3-0) 421555
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0) 421559
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0) 421556
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
4(0-12-0) 421557
421558
421533
รวม
36 หน่วยกิต

ชีววิทยาช่องปาก 1
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ 2

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน
รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1

อายุรศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม
ครอบครัว

ชีววิทยาช่องปาก 2
วิจัยทางทันตกรรม 1
ทันตกรรมจัดฟัน 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
จรรยาบรรณและนิติทันต
วิทยาศาสตร์
ระบบงานทันตสาธารณสุข
ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1
ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2
คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1
ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
2(0-6-0)

2(2-0-4)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
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421610
421611
421612
421613
421614
421630
421615
421650
421651

คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 2
ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ชีววิทยาช่องปาก 3
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
รวม

ชั้นปีที่ 6
ตลอดปีการศึกษา
2(0-6-0) 421652
1(1-0-2) 421653
1(1-0-2) 421631
1(0-3-0) 421654
1(1-0-2)
421655
421656
4(0-12-0) 421657
2(2-0-4) 421658
1(0-3-0) 421659
4(0-12-0)
34 หน่วยกิต

คลินิกทันตกรรมครอบครัว
คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2
ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
นวัตกรรมทางทันตกรรม
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 2
ทันตกรรมครอบครัว 2
สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
วิจัยทางทันตกรรม 2

2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
3(0-6-3)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication
Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณ ะเทค โน โล ยีส ารส น เทศ แล ะก ารสื่ อส าร
ก่อกาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สั งกั ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ปี 2545 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร เปิด สอนสาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปี 2550–2551 เปิ ด สอนเพิ่ ม 3 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี
2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลั ยพะเยา สานั กวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สร้า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งสานชี วิ ต สู่
สากล” และเปิดสอนเพิ่ม เติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เปิด หลัก สูต รปริญ ญาตรีคู่ข นาน 2
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศคู่ ข นาน
สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ และสาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

5. ระดับปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานสนับสนุนระบบงาน
ด้านคอมพิ วเตอร์ นั กวิเคราะห์ ทางด้ านธุ รกิจ นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ นัก
ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
3. สาขาวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ นั ก เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
4. สาขาวิ ชาวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ นั ก วิชาการวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรม วิศวกรซอฟต์แวร์
5. สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ วิ ศ วกรคอมพิ ว เตอร์
นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
6. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ นักเขียน
โปรแกรม นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบ
งานกราฟิก นักออกแบบงานมัลติมีเดีย นักผลิตงานอินเตอร์
แอคทีฟและออกแบบเกม นักผลิตงานแอนิเมชั่น
สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
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
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122232

122241

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics

124151
126100
128221
146111

146200

จานวนไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
จานวน
30
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology
221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Programming
221301 ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
221331 การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)
จัดการโดยคอมพิวเตอร์
Computer Management Information System
221334 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information System
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
ธุรกิจ 1
Project in Business Computer I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

122446
122433
221302

วิชาเอกเลือก
โดยเลือกรายวิชาจากกลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
การเป็นผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
การวิจัยด้าเนินการ
3(2-2-5)
Operations Research

221433
221490

221491
221492
235012
235013

235031
235032
235034

จานวนไม่น้อยกว่า
63 หน่วยกิต
จานวน
51
หน่วยกิต
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
ธุรกิจ 2
Project in Business Computer II
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Concepts and Programming
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
ความมั่นคงในระบบ
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks

จานวนไม่น้อยกว่า

221303
222230

12

โครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Organization
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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221311
221412

221413

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ด้านการเงินและการบัญชี
Computer Applications in Finance and
Accounting
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ด้านการตลาด
Computer Applications in Marketing

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

221421

221414

221415

221416

235023 การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
3(2-2-5) 222320
โลจิสติกส์
Information Technology and logistics
221337 ระบบส้านักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Office Automation Systems
221438 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง 3(2-2-5)
ธุรกิจ
Business Decision Support System

221336

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ด้านงานบุคคล
Computer Applications in Personal
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ด้านงานโรงแรม
Computer Applications in Hotel
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ด้านการผลิต
Computer Applications in Production

3(2-2-5)

3(2-2-5)

การจัดการโครงการด้าน
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Information System Project Management

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

126100
221100
221110
004xxx
รวม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122130 หลักการจัดการ
128221 หลักการตลาด
221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
100004
122241
146111
235012
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005172
124151
146200

3(2-2-5)
235013
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235031
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การบัญชีการเงิน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
ระบบฐานข้อมูล
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
221301
221331
221332
221334
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโดยคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอัจฉริยะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)

121201
122232

3(2-2-5)

221335
221390

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235032
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 1
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
16

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
221433
221490
235034
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
221491 การฝึกงาน
221492 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

002124
002125
002126

003133

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

200 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

003132

006140
006141

006142

005170

146131
146200

222120

100482
122140

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Technology Law
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business

241111
241112
247221

222410

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

93
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
75
หน่วยกิต
จานวน
60
หน่วยกิต
จานวน
11
หน่วยกิต
การประยุกต์ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information
System in Organization
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222310

222220
222320

222420

222421

222230

235012
235013

222340
235011

การจัดการองค์กรและระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Organization Management and Information
Systems
ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
การจัดการโครงการด้านระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Project Management
หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบ
1(0-2-1)
สารสนเทศ
Current Topics in Information Systems
โครงงานด้านเทคโนโลยี
3(0-6-3)
สารสนเทศ
Information Technology Project
ด้านเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Concepts and Programming
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving

235023

235031
235032

จานวน
19
การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
ระบบฐานข้อมูล
Database System
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

235034

จานวน
15
หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
Structure Programming
ความมั่นคงในระบบ
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Security in Computer Systems and
Networks

235033

จานวน
9
การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง

235021

หน่วยกิต
3(2-2-5)

202 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
222450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 222451
Professional Training

222321
222322
222330

222332
235022

222323
222324

225471

222422

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มสื่อประสมและเว็บเทคโนโลยี
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development
กลุ่มการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

3(2-2-5)

จานวน

6

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส
XML and Web Services
เว็บเชิงความหมาย
Sematic Web

3(2-2-5)

235024

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3(2-2-5)

221336

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
และโลจิสติกส์
Information Technology and Logistics
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering

222331
222430

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มองค์กรและการพัฒนาระบบ
การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse

235035

กลุ่มปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

235015

ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

226463

Artificial Intelligence
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ตัดสินใจ
Decision Support System Development
ระบบผูช้ ้านาญการ
3(2-2-5)
Expert Systems
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
005173
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ตรรกะพื้นฐานและการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
222120 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
235021 การเขียนโปรแกรมเชิง
3(2-2-5)
โครงสร้าง
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
122140
146200
235012
235023
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146131
222220
222230
235031
235032
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เว็บเทคโนโลยี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
222310
235013
235033
247221
2xxxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)

222320

3(2-2-5)

222340
235034

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2xxxxx
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100482
222410
222420
222421
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Science (Geographic Information Science)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
B.Sc. (Geographic Information Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

130
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

002124
002125
002126

003133

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003132

006140
006141

006142

005170

241111
241321

146111

225120

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

94
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I

9

247221

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

146131

จานวน
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

หน่วยกิต
3(2-2-5)

วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology

235024

จานวน
6
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

หน่วยกิต
3(2-2-5)

วิชาพื้นฐานด้านภาษา
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
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224111
224112
224171
224181
224211

224221
224231
224232

224311
224321
224331

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การส้ารวจเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Surveying
การท้าแผนที่
3(2-2-5)
Cartography
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
Human Geography
ระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก
3(2-2-5)
ด้วยดาวเทียม
Global Navigation Satellite Systems
การรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
การจัดการฐานข้อมูลและ
3(2-2-5)
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
Database and Geo-database Management
มาตรฐานแผนที่
3(2-2-5)
Map Standardization
โฟโตแกรมเมตรี
3(2-3-6)
Photogrammetry
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการเชิงพืน้ ที่
Geoinformatics Application for Spatial
Management

224332

224341
224431

224461

224491
224492
224493
224494
หมายเหตุ

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
224131
224312

กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology
การท้าแผนที่เสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Cartography

จานวนไม่น้อยกว่า
73
หน่วยกิต
จานวน
52
หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ส้าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Applied Programming for Geographic
Information Systems
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Quantitative Methods in Geography
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
บนอินเทอร์เน็ต
Internet Based Geographic Information
Systems
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
ศาสตร์
Research in Geographic Information
Science
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
*ให้นิสิตเลือกเรียนพียง 1 รายวิชา

จานวนไม่น้อยกว่า

224351

21

หน่วยกิต

การจ้าลองแบบปรากฏการณ์
3(2-2-5)
เชิงพืน้ ที่
Spatial Simulation and Modeling
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224322
224333

การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล 3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 3(2-2-5)
สุขภาพ
Geographic Information Systems in Health

กลุ่มวิชาด้านภูมิศาสตร์กายภาพ
ธรณีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Geology
224371 ธรณีสัณฐานวิทยา
Geomorphology
224372 ภูมิอากาศวิทยา
Climatology
224373 ภูมิศาสตร์ดิน
Soil Geography
224271

224281
224381
224382
224383

224432

224451

3(2-2-5)

224374

3(2-2-5)

224471

3(2-2-5)

224472

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
เชิงพืน้ ที่
Spatial Decision Support Systems
แบบจ้าลองตัวแทนและ
3(2-2-5)
เซลลูลา
Agent-Based and Cellular Automata models

ชีวภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Biogeography
สภาวะโลกร้อน
3(3-0-6)
Global Warming
พืน้ ที่เปราะบางและเสี่ยงภัย
3(2-2-5)
Spatial Vulnerability and Risk Hazard

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาด้านภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์เมือง
ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
224384
Urban Geography
ทฤษฎีท้าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Location Theory in Geography
224481
ภูมิศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Geography of Agriculture
224482
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geography of Tourism

ภูมิศาสตร์การเคหะและ
3(3-0-6)
อสังหาริมทรัพย์
Geography of Housing and Real Estate
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thoughts
การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ
224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์
241111 คณิตศาสตร์ 1
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
224111
224112
225120
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การส้ารวจเบื้องต้น
การท้าแผนที่
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005172
146111
224231
224211
241321
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก
ด้วยดาวเทียม
พีชคณิตเชิงเส้น 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)

247221
224232

3(2-2-5)
3(2-2-5)

224221
224xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติวิเคราะห์
การจัดการฐานข้อมูลและฐาน
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรู้ระยะไกล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
235024
224311
224321
224341
224xxx
224xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
มาตรฐานแผนที่
โฟโตแกรมเมตรี
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146131
224331
224332
224xxx
224xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการเชิงพืน้ ที่
การเขียนโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ส้าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
18
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

224461
224491
224xxx
224xxx

ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

รวม

13

224431

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
224492 การศึกษาอิสระ*
224493 การฝึกงาน*
224494 สหกิจศึกษา*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

122140
146111

241111
241112

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวน
3(3-0-6)

241323

3(2-2-5)

241335
244103

3(2-2-5)
247221
3(2-2-5)

ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
Numerical Methods I
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

91

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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222321
225100
225131
225211
225241

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
Animation Technology and Game
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Science
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
Object Oriented Programming I
การออกแบบและวิเคราะห์

3(2-2-5)

225495

3(3-0-6)

235011

3(2-2-5)

235012

3(2-2-5)

235014

3(2-2-5)

235015

ขัน้ ตอนวิธี

Design and Analysis of Algorithm
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
Programming language Concept
225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Object Oriented Technology
225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Project I
225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Computer Science Project II
225493 การศึกษาอิสระ *
Independent Study
225494 การฝึกงาน *
Professional Training
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
225312

235021
3(2-2-5)
3(2-2-5)

235031

1(0-3-2)

235032

2(0-4-2)

235033

6 หน่วยกิต
235035
6 หน่วยกิต

Software Engineering

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

225313
225314

สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
การเขียนโปรแกรมเชิง
3(2-2-5)
โครงสร้าง
Structure Programming
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
การวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
เชิงโครงสร้าง
Structured Analysis and Design
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)

ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3(2-2-5)
Object Oriented Programming II
หัวข้อพิเศษทางการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรม
Special Topics in Programming

จานวนไม่น้อยกว่า

235023

235024

9

หน่วยกิต

การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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235022

222220
225342
225443

222230

225361
225496

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

3(2-2-5)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
ทฤษฎีการค้านวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphic

225471

การพัฒนาระบบสนับสนุนการ 3(2-2-5)
ตัดสินใจ
Decision Support System Development

ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์, องค์การและระบบสารสนเทศ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
228401 การจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
และคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
Human-Computer Interaction
Information Technology Management
ระบบฐานความรู้
3(3-0-6) 235034 ความมั่นคงในระบบ
3(2-2-5)
Knowledge Based System
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
3(3-0-6)
Security in Computer Systems and
คอมพิวเตอร์
Networks
Special Topics in Computer Science

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
225100
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา

001112
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
241112
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ 2
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
005173
122140
146111
225211
235012
241335
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
20

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
225241 การออกแบบและวิเคราะห์
3(2-2-5)
ขัน้ ตอนวิธี
235014 ระบบปฎิบัติการ
3(2-2-5)
235031 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for academic Purposes
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ชั้นปีที่ 3

241323
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

225492
222321
235015
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
ปัญญาประดิษฐ์
วิชาเอกเลือก
11

225312
235032
235033

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

225381
225391
235035
247221
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
225493 การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
225494 การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
225495 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

133
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

235021
241151
241152
241253
242101

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structure Programming
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
หลักเคมี
Principles of Chemistry

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(2-2-5)

244101

3(3-0-6)

244102

3(3-0-6)

261101

3(3-0-6)

264202

4(3-3-8)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

97
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกบังคับ
หลักการแก้ปัญหาและการเขียน 2(1-2-3)
โปรแกรมเบื้องต้น
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1
3(2-3-6)
Digital System Design I
226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2
3(2-3-6)
Digital System Design II
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
4(3-3-8)
เชื่อมต่อ
Microprocessor and Interfacing
226312 การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ขัน้ ตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
226342 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3(2-2-5)
ข้อมูล
Computer and Data Communications
226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
226111

226313

วิชาเอกเลือก
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Current Topics in Software Technologies

226391

226481

226492

226493
226494
235012
235013

235014
235015
235031
235035

จานวน
58
หน่วยกิต
โครงงานด้านวิศวกรรม
1(0-3-2)
คอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2)
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3)
คอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
Object-Oriented Concepts and Programming
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering

จานวน

226463

9

หน่วยกิต

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)
Natural Language Processing
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226462

226323
226343

226353
226356
226454

226371
226372
226374

เหมืองข้อมูล
Data Mining

กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์
วงจรรวมดิจิทัล
Digital Integrated Circuits
สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
Real-time Embedded System

3(3-0-6)

235022

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

3(2-2-5)

226344

3(2-2-5)

226345

หุ่นยนต์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Robotics
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบฮาร์ดแวร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Hardware Systems

กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
ระบบแบบกระจายและขนาน
3(3-0-6) 226455
Distributed and Parallel System
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
Current Topics in Network Systems
เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่แบบ
3(2-2-5)
ไร้สาย
Wireless Local Area Networks
กลุ่มวิชาเลือกการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การประมวลผลเสียงพูด
3(2-2-5)
Speech Processing
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ข้อมูล
Current Topics in Data Technologies

226473

ความมั่นคงอินเตอร์เน็ต
Internet Security

3(3-0-6)

หลักการการประมวลผล
3(3-0-6)
สื่อผสม
Principles of Multimedia Processing

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
226111
241151
242101
244101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
หลักการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005173
241152
226121
235021
244102
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 2
การออกแบบระบบดิจิทัล 1
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ฟิสิกส์ 2
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
226231
226222
235012
241253
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
คอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบดิจิทัล 2
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
แคลคูลัส 3
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (English for Academic)

003134
003136
226232
226241

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)

พะเยาศึกษา*
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
เชื่อมต่อ
235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
264202 สถิติวิศวกรรม
รวม
19
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
226312
226342
226351
235014
235031
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ขัน้ ตอนวิธี
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)

226352
226391

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235015
235035
00xxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก*
16

3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนวิชา 226xxx หรือ 235022
เท่านั้น

ชั้นปีที่ 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 เท่านั้น
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Engineering (Software Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
B.Eng. (Software Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150

004151

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

เกม
Game

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

133
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต

1(0-2-1)

004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)
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004152
004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

242101
241151
241152
241253
241321

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
แคลคูลัส 1
Calculus |
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

4(3-3-8)

241335

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

3(3-0-6)

264202

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
ฟิสิกส์ 1
Physics |
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

97
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
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225130
222230

227111
227212
227221
227231
227313
227314
227315

227316

227324

227351

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
สถาปัตยกรรมและการ
3(2-2-5)
ออกแบบซอฟต์แวร์
Software Architecture and Design
การสร้างและวิวัฒนาการ
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Software Construction and Evolution

227322
227391
227417

227423

227492
235011
235012
235014
235021
235031

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หัวข้อคัดสรรทางด้าน
3(2-2-5)
227352
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Selected Topics in Software Engineering
หัวข้อคัดสรรทางด้านความ
3(2-2-5)
มั่นคงทางซอฟต์แวร์
Selected Topics in Software Security

จานวนไม่น้อยกว่า
67
หน่วยกิต
จานวน
55
หน่วยกิต
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Project Management
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์1 1(0-3-2)
Software Engineering Project I
การทวนสอบและตรวจสอบ
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation
จริยธรรมและกฏหมาย
1(1-0-2)
ส้าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Ethic and Law for Software Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์2 2(0-6-3)
Software Engineering Project II
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
Structure Programming
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System

จานวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
3(2-2-5)
องค์ประกอบ
Component-based Software Development
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227332

222220
224131
227341

227493

กลุ่มวิชาทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อคัดสรรทางด้านการ
3(2-2-5)
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Programming
Development
กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology
หัวข้อคัดสรรทางด้านวีธีการ
3(2-2-5)
จัดการข้อมูล
Selected Topics in Data Management
Methodologies
ฝึกงานและสหกิจศึกษา
ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

235022

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

235015

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

227494

จานวน
สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

3(2-2-5)

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
235011
241151
244101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการด้าเนินชีวิต
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ 1
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001103
001112
227111
235021
241152
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005173
227231
235012
241253
242101
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
แคลคูลัส 3
หลักเคมี
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
227212 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
227221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก**
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
หมายเหตุ** ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Proposes
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ชั้นปีที่ 3
222230
227313
227314
227322
235031
241321
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
ความต้องการซอฟต์แวร์
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูล
พีชคณิตเชิงเส้น 1
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

225130
227315
227316
227391
235014
264202
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบซอฟต์แวร์
การสร้างและวิวัฒนาการ
ซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 1
ระบบปฏิบัติการ
สถิติวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
227417
227423
227492
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การทวนสอบและตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์
จริยธรรมและกฏหมายส้าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
227493 ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
227494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)
: Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and
Multimedia)
: ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)
: B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004152
004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

128221
146200

229102

229112
229113

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
พืน้ ฐานศิลปะส้าหรับกราฟิก
3(2-2-5)
และมัลติมีเดีย
Fundamental Art for Graphics and Multimedia
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
Computer Graphics Design
ภาพประกอบดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Illustration

229221

229323
229324

229391

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
25
หน่วยกิต
แนวคิดการออกแบบงาน
3(2-2-5)
มัลติมีเดีย
Concepts of Multimedia Design
การน้าเสนอผลงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Presentation
การสร้างสรรค์อินเตอร์
3(2-2-5)
แอคทีฟมัลติมีเดีย
Interactive Multimedia Design
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1(1-0-2)
กราฟิกและมัลติมีเดีย
Graphics and Multimedia Professional Ethics
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221120
229101

229111

229201

229211
229213

229214

229222
229223

วิชาเอกบังคับ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Programming
การวาดเส้นพืน้ ฐานส้าหรับ
3(1-4-4)
กราฟิกและมัลติมีเดีย
Fundamental Drawing for Graphics and
Multimedia
ประวัติศาสตร์กราฟิกและ
3(3-0-6)
มัลติมีเดีย
History of Graphics and Multimedia
การถ่ายภาพส้าหรับกราฟิก
3(2-2-5)
และมัลติมีเดีย
Photography for Graphics and Multimedia
การขึ้นรูป 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Modeling
คอมพิวเตอร์กราฟิกส้าหรับ
3(2-2-5)
สิ่งพิมพ์
Computer Graphics for Printing
การสร้างสรรค์การฟิกเพื่อ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Graphics Design
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2D Animation
ทฤษฎีแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Theory of Animation

229311

229312

229321
229322
229392
229411
229492

229493
229494

จานวน
54
หน่วยกิต
กราฟิกและมัลติมีเดียส้าหรับ
3(2-2-5)
เว็บไซต์
Graphics and Multimedia for Website
การสร้างโครงเรื่องและ
3(2-2-5)
ออกแบบตัวละคร
Storyboarding and Character Design
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Animation
ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ
3(2-2-5)
Digital Video and Audio
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล
3(2-2-5)
Information Graphics Design
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Graphics and Multimedia Project
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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วิชาเอกเลือก
จานวน
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

229325
229326
229327

229313
229314
229315

229316
229326

กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม
การสร้างสรรค์เกมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Game Production
โมชั่นกราฟิก
3(2-2-5)
Motion Graphics
อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล
3(2-2-5)
คอนเทนต์
Interactive Digital Content

หน่วยกิต

235013

แนวคิดและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Concepts and Programming

229327

อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล
คอนเทนต์
Interactive Digital Content

3(2-2-5)

3(2-2-5)

229328

3(2-2-5)

3(2-2-5)

229413

การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์
Digital Visual Effect
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
เบื้องต้น
Basic Film Production

กลุ่มวิชาสื่อสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์
3(2-2-5)
Brand Identity Design
กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน
3(2-2-5)
Universal Graphics and Multimedia Design
ความคิดสร้างสรรค์ทอ้ งถิ่นกับ
3(2-2-5)
นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย
Creative Local Community Wisdom and
Innovation of Graphics and Multimedia Design
กลุ่มวิชาภาพเคลื่อนไหว
แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม
Traditional Animation
โมชั่นกราฟิก
Motion Graphics

12

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(2-2-5)

005172
229101

การจัดการด้าเนินชีวิต
การวาดเส้นพืน้ ฐานส้าหรับ
กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประวัติศาสตร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
18

3(3-0-6)
3(1-4-4)

229111
รวม

3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา

003134

อารยธรรมและภูมิปัญญา

3(2-2-5)
3(3-0-6)

ท้องถิ่น*
003136
004xxx
005173
229102

พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
พืน้ ฐานศิลปะส้าหรับกราฟิก 3(2-2-5)
และมัลติมีเดีย
229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิก
229113 ภาพประกอบดิจิทัล
3(1-4-4)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
แนวคิดการออกแบบงาน
3(2-2-5)
มัลติมีเดีย
229201 การถ่ายภาพส้าหรับกราฟิก
3(2-2-5)
และมัลติมีเดีย
229211 การขึ้นรูป 3 มิติ
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes
221120
229221

229222
229223

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส้าหรับ
สิ่งพิมพ์
การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ทฤษฎีแอนิเมชั่น

รวม

18

128221
146200
229213
229214

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 239

ชั้นปีที่ 3
229312
229321
229322
00xxxx
229xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสร้างโครงเรื่องและ
ออกแบบตัวละคร
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)

229311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

229323
229324
229391
229392
229xxx
229xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กราฟิกและมัลติมีเดียส้าหรับ
เว็บไซต์
การน้าเสนอผลงานมัลติมีเดีย
การสร้างสรรค์อินเตอร์
แอคทีฟมัลติมีเดีย
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
กราฟิกและมัลติมีเดีย
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
229411
229492
229xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกและมัลติมีเดีย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5) 229493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
3(2-2-5) 229494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
3(x-x-x) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศ พะเยา มีก ารพัฒ นาโครงสร้างทางการ
บริ ห ารแล ะก ารเปิ ด ส อน หลั กสู ต รต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้าน
การศึ ก ษาของเยาวชน และได้ เ ปิ ด รั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์เป็นครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติ ศาสตร์
ได้แ ยกตั วจากสานั กวิชาศิ ลปศาสตร์ ต่อ มาได้ยกฐานะ
เป็ น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน
ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทาง
ก ฎ ห ม า ย ร ว ม ทั้ งจ ะ ต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ า ส ต ร์ ท่ี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรมและมีความรับ ผิดชอบ
ต่ อ สั งคม ทั้ งนี้ มุ่ งหวั งเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรคณะนิติศาสตร์
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน
1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ
1.7 ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิไทย
2.1 อัยการ
2.2 ผูพ้ ิพากษา
สถานที่ตั้ง
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350
โทรสาร 0-5446-6719
E-mail : law.up@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

142
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100100
100101
100102
100103
100104
100200
100201

100202

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Civil Law : General Principles
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Law
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract Law
กฎหมายทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Obligation Law
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
3(3-0-6)
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles

100208
100209
100210
100300
100301
100302
100303
100304

100305

จานวนไม่น้อยกว่า 106
จานวน
74
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายครอบครัว
Family Law
กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
Partnership and Company Law
กฎหมายมรดก
Succession Law
ตราสารเปลี่ยนมือ
Negotiable Instruments
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
Civil Procedure Law I
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
Public International Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
Civil Procedure Law II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
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100203

100204
100205
100206

100207

100310
100311
100312
100313

กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
3(2-2-5)
หลักประกัน
Loan, Deposit and Security Transactions Law
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
Specific Contract I
กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
2(2-0-4)
ระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and Thai
Judicial System
เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
Specific Contract II
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 1
English for Lawyers I
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 2
English for Lawyers II
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
กฎหมายแรงงาน
Labour Law

100306
100307

100400
100401

3(2-2-5)

100410

3(2-2-5)

100411

3(3-0-6)

100412

กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
Private International Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
นิติปรัชญา
Legal Philosophy

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
32
จานวน
18
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
Thai Legal History
ว่าความและศาลจ้าลอง
Advocacy and Moot Court
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
14
หน่วยกิต
นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชารวมกันก็ได้ ให้ครบ จ้านวน 14
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

100420

สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
และ ทรัพยากรธรรมชาติ
Laws on the Conservation of Environment
and Natural Resources

100425
100426
100427

สัมมนากฎหมายมหาชน
Seminar on Public Law
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
Human Rights Law
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
Basic Rights

2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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100421

100422

100423

100424

100440

100441

100442
100443
100444
100445

100460
100461
100462

ศาลปกครองและวิธพี ิจารณา
2(2-0-4)
คดีปกครอง
Administrative Court and Procedure
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
2(2-0-4)
ปกครอง
Administrative Procedure Law
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
เบื้องต้น
Fundamental of Public Economic Law
กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
2(2-0-4)
Local Administrative Law

100428

100429
100430

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟู 2(2-0-4)
100446
กิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
100447
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
2(2-0-4)
หลักทรัพย์
Securities and Stock Exchange Law
100448
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2(2-0-4)
Consumer Protection Law
กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
100449
Industrial Law
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
100450
Trade Competition Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
International Trade Law
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
International Organization Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
International Environmental Law
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2(2-0-4)
International Law of the Sea

100466
100467

กฎหมายการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอังกฤษ
English Local Government Law
กฎหมายที่ดิน
Land Law
กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
Local Taxation Law

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

กฎหมายการลงทุน
2(2-0-4)
Investment Law
การร่างสัญญาและการเจรา
2(1-2-3)
ต่อรอง
Contractual Drafting and Negotiation
กฎหมายภาษีอากรระหว่าง
2(2-0-4)
ประเทศ
International Taxation Law
สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2(0-4-2)
Seminar on Civil and Business Law
กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
Insurance Law

กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
Law of Treaties
กฎหมายระหว่างประเทศว่า
2(2-0-4)
ด้วยการทูตและกงสุล
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
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100463
100464
100465

100470

100471

100472

สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
Seminar on International Law
กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
กฎหมายอากาศ
Air Law

2(0-4-2)

100468

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง

2(2-0-4)

100469

ประเทศ1
International Economic Law I
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 2
International Economic Law II

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวน 2(2-0-4)
100475
การยุติธรรมทางเลือกอื่น
Alternative Dispute Resolution
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและ
2(2-0-4)
100476
เยาวชน และวิธพี ิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Justice and Family Procedure Law
100477
กฎหมายการแพทย์และนิติ
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
100478
Introduction to Medical Law and Forensic Science

100473
100474

100480
100481
100482
100483
100484

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crimes

2(2-0-4)

100479

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ
2(2-0-4)
ยุติธรรมทางอาญา
Human Rights and Criminal Justice
สัมมนากฎหมายอาญา
2(0-4-2)
Seminar on Criminal Law
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ 2(0-4-2)
Seminar on Procedure Law
การสืบสวนและสอบสวน
2(1-2-3)
Investigation and Interrogation
ระบบกฎหมายอังกฤษ
2(2-0-4)
English Legal System

2(2-0-4)

สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
100489 การบริหารจัดการและการใช้
2(2-0-4)
Intellectual Property Law
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
กฎหมายโทรคมนาคม
2(2-0-4)
Intellectual Property Management and
Telecommunication Law
Commercialization
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
100490 กฎหมายคุม้ ครองภูมิปัญญา
2(1-2-3)
Information Technology Law
ท้องถิ่น ศิลปะและการแสดงออกทาง
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
วัฒนธรรม
Electronic Commerce Law
Law on Traditional Knowledge, Arts and
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

100486

100487

100488

กฎหมายสิทธิบัตรและการ
2(2-0-4)
คุม้ ครองพันธุพ์ ืช
Patent Law and Plant Protection
กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิ
2(2-0-4)
ข้างเคียง
Copyright Law and Related Rights
กฎหมายเครื่องหมายการค้า
2(2-0-4)
และการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Trademark Law and Geographical Indication
Protection
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
ระหว่างประเทศ
International Intellectual Property Law

100492

100493

100494

กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลและ
2(2-0-4)
ความลับทางการค้า
Data Protection and Trade Secret Law
สัมมนากฎหมายทรัพย์สิน
2(0-4-2)
ทางปัญญา
Seminar on Intellectual Property Law
กฎหมายอาชญากรรม
2(2-0-4)
คอมพิวเตอร์
Cybercrime Law

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
100102
100103
100104
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
17

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
100200
100201
100202
100203
100204
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
เอกเทศสัญญา 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)

100205
100206

3(2-2-5)
3(2-2-5)

100207
100208
100209
100210
00xxxx
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
และระบบศาลไทย
เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
19
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

100310
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
ตราสารเปลี่ยนมือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

21

100300
100301
100302
100303
100304

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

100305
100306
100307
100311
100312
100313
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจ้าลอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
14

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4

100410
100412
1004xx
1004xx
1004xx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
16

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100400
100401
100411
1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
รวม

คณะพยาบาลศาสตร์
School of Nursing
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2538 คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็ น ชอบ ให้ จั ด ตั้ ง วิท ยาเขตมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรขึ้น ที่
จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อ
เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา ได้ จัด ตั้ งส านั ก วิชาวิท ยาศาสตร์
สุขภาพขึ้นอีก 1 สานักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิ ชาบริ บ าลเภสั ช
กรรม โดยเปิดรับนิสิตรุน่ แรก ในปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้ ย กเลิ ก ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 สานักวิชา คือ สานักวิชา
พยาบาลศาสตร์และสานักวิชาเภสัชศาสตร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการขอรับรอง
จัด ตั้ ง เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ข้ึนใหม่ต่อ สภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะ
เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ใน ก ากั บ ขอ งรั ฐ ภ าย ใต้ ชื่ อ ว่ า
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกฐานะจากสานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์เป็นคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. พยาบาลวิ ช าชี พ ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ
(ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
2. พยาบาลวิชาชีพประจาในโรงเรียน/ สถาน
ประกอบการอื่นๆ
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4. อาจารย์พยาบาลประจาสถาบันการศึกษา
พยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาการพยาบาลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3257
โทรสาร 0-5446-6713
E-mail : nurse@up.ac.th
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

003134

004150
004151
004152
004153
004154

:
:
:
:

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
พย.บ.
B.N.S.
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

143
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

341334
146200
301100
243211
361203

301101
301102

301103

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes
ชีวสถิติและระบาดวิทยา
Biostatistics and epidemiology
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

363218

3(3-0-6)

365212

3(3-0-6)

366213

3(3-0-6)

367200

3(2-3-6)

368200

กลุ่มวิชาชีพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
การให้ความรู้ทางสุขภาพและ
2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
Health Education and Nursing Information
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Transcultural Nursing

301322
301332
301333
301334

จานวนไม่น้อยกว่า
107
จานวน
30
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
โภชนบ้าบัด
Nutritional therapy

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

จานวน
77
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2
Nursing for Pediatric II
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
Nursing for Adults II
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
Nursing for Adults III
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
Nursing for Older Adult

หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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301104

301105

301106

301207
301211

301214

301221
301231
301241

301161

301308
301309
301312

แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
2(2-0-4)
พยาบาล 1
Basic Concepts and Principles in Nursing I
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
3(3-0-6)
พยาบาล 2
Basic Concepts and Principles in Nursing II
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
2(0-4-2)
พยาบาล 3
Basic Concepts and Principles in Nursing III
ปฏิบัติการพยาบาล 1
1(0-4-2)
Nursing Practicum I
การพยาบาลมารดาทารกและ
2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
1(0-4-2)
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
Practicum in Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery I
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric I
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
2(2-0-4)
Nursing for Adults I
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 1
Mental Health and Psychiatric Nursing I
กฎหมายและจริยศาสตร์
2(2-0-4)
ส้าหรับวิชาชีพพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
ปฏิบัติการพยาบาล 2
3(0-12-6)
Nursing Practicum II
ปฏิบัติการพยาบาล 3
3(0-12-6)
Nursing Practicum III
การพยาบาลมารดาทารกและ
3(2-2-5)
การผดุงครรภ์ 2
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery II

301342

301351
301353

301355
301362
301400
301413

301416

301443
301452
301454

301456
301463
301464

การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 2
Mental Health and Psychiatric
Nursing II
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Health Nursing I
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
2(0-8-4)
ชุมชน 1
Practicum in Community Health Nursing I
การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3(2-2-5)
Introduction to Research in Nursing
ปฏิบัติการพยาบาล 4
3(0-12-6)
Nursing Practicum IV
การพยาบาลมารดาทารก
2(2-0-4)
และการผดุงครรภ์ 3
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery III
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
2(0-8-4)
ทารกและการผดุงครรภ์ 3
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery III
ปฏิบัติการพยาบาล 5
2(0-8-4)
Nursing Practicum V
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Health Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
2(0-8-4)
ชุมชน 2
Practicum in Community Health Nursing II
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
1(0-4-2)
Practicum in Primary Medical Care
การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
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301315

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
2(0-8-4)
ทารกและการผดุงครรภ์ 2
Practicum in Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery II

301465

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
Professional Nursing Practice

3(0-12-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
301104 แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
พยาบาล 1
004xxx วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุ่มวิชาพลานามัย)
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

1(0-2-1)

341334
365212

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
ชีวสถิติและระบาดวิทยา
การสร้างเสริมสุขภาพ
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
พยาบาล 2
กฎหมายและจริยศาสตร์ส้าหรับ
วิชาชีพพยาบาล
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน

หน่วยกิต

รวม

21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

001112
005173
301100
301101
301105
301161

301102

301103
301106
รวม

ภาคฤดูร้อน
การให้ความรู้ทางสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
พยาบาล 3
6

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

2(1-2-3)

2(2-0-4)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
361203
368200
367200
363218
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โภชนบ้าบัด
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
เลือกเสรี 1
18

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
301211
การพยาบาลมารดาทารก
2(2-0-4)
และการผดุงครรภ์ 1
301221 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 1
366213 พยาธิวิทยา
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
146200

301207
301214
301231
รวม

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติการพยาบาล 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
4

1(0-4-2)
1(0-4-2)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
301308
301312
301315
301322
301332
301362
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ปฏิบัติการพยาบาล 2
การพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
15

3(0-12-6)
3(2-2-5)
2(0-8-4)

301309
301333
301351
301353

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

รวม

301334
301342
301355
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการพยาบาล 3
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1
11

ภาคฤดูร้อน
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
การรักษาโรคเบื้องต้น
6

3(0-12-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-8-4)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
301400
301413
301443
301452
301463
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ปฏิบัติการพยาบาล 4
การพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 3
ปฏิบัติการพยาบาล 5
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การบริหารการพยาบาล
11

3(0-12-6)
2(2-0-4)

301416
301454

2(0-8-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

301456
301464
301465
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 3
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 2
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
สัมมนา
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
9

2(0-8-4)
2(0-8-4)
1(0-4-2)
1(0-2-1)
3(0-12-6)
หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิ จั ย ทางก ารแพ ทย์ แ ล ะสาธารณ สุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากล และพั ฒ นาองค์ความรู้สู่ชุม ชนให้เข้ม แข็ง
และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์
1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4.2 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
4.3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
อาจารย์ / นั ก วิ ช าการ / นั ก วิ จั ย ทางด้ า นการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรือองค์กรอื่น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็ น แพทย์ ใ นสถานพยาบาลของรั ฐ เอกชน และ
สถาบัน/สานัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์
เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาล
ของรัฐ เอกชน องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และสถาบั น /
สานัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสามารถศึกษา
ต่อระดั บบั ณ ฑิ ต ศึก ษา สาขาปฏิบั ติก ารฉุกเฉิน การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นักวิชาการสาธารณสุข, นักพัฒนาด้านสุขภาพ
เป็นต้น
2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น
สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
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
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
Bachelor of Traditional Chinese Medicine
พจ.บ.
B.CM

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

193
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146200

242101
242141
243101
244105
322103
322201
322215

322309

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
หลักเคมี
Principles of Chemistry
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
จิตวิทยาทางการแพทย์
Medical Psychology
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
Introduction to Clinical Medicine I
อายุรกรรมทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน
Internal Medicine
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2
Introduction to Clinical Medicine II

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

328311
328412

4(3-3-8)
341334
4(3-3-8)
361203
4(3-3-8)
361351
2(2-0-4)
363218
1(1-0-2)
365211
2(1-2-3)
366213
3(3-0-6)
367205
2(1-2-3)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 157
หน่วยกิต
จานวน
55 หน่วยกิต
กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Laws and Ethics
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
พยาธิวทิ ยา
3(2-3-6)
Pathology
สรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiology
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328211

328121

328220
328221
328222

328320
328321
328322
328323
328324
328325
328326
328327
328328

แพทย์แผนจีนกับระบบ
2(2-0-4)
สุขภาพไทย
Chinese Medicine and Health System in
Thailand
กลุ่มวิชาชีพ
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การแพทย์แผนจีน
Classical Chinese for Traditional Chinese
Medicine study
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine I
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine I
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 4(3-3-8)
แผนจีน
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
ฝังเข็มและการรมยา 1
3(3-0-6)
Acupuncture and Moxibustion I
เภสัชวิทยาจีน 1
4(4-0-8)
Chinese Pharmacology I
เภสัชวิทยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Pharmacology II
ต้ารับยาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary I
ต้ารับยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary II
ทุยหนา 1
2(1-2-3)
Tuina I
ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
ฝังเข็มและการรมยา 2
2(1-2-3)
Acupuncture and Moxibustion II
ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-2-5)
Acupuncture and Moxibustion III

328420

328421

328422
328423
328424
328425

328426

328427

328428
328429

จานวน
72 หน่วยกิต
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3)
แผนจีน
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์
4(4-0-8)
แผนจีน
Selected Classical Literature of Traditional
Chinese Medicine
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8)
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
อายุรกรรมแพทย์จนี 1
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
อายุรกรรมแพทย์จนี 2
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine II
จักษุทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
Ophthalmology of Traditional Chinese
Medicine
โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์ 2(2-0-4)
แผนจีน
Ear Nose Throat Disease of Traditional
Chinese Medicine
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 4(2-4-6)
Gynecology Obstetrician of Traditional
Chinese Medicine
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
อายุรกรรมภายนอกทาง
4(4-0-8)
การแพทย์แผนจีน
External Medicine of Traditional Chinese
Medicine
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328530

ฝึกเวชปฏิบัติ
ฝึกงานทางคลินิก 1
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice I
(จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง)

328531

จานวน
30 หน่วยกิต
ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice II

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

142211
142212
142213
142362
142363

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
การแปลภาษาจีน 1
Chinese Translation I
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
Clinical Medicine Chinese I
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
Clinical Medicine Chinese II

3(2-2-5)

142464

3(2-2-5)
142465
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

142466

จานวน
24 หน่วยกิต
การฟังภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Listening for Traditional Chinese
Medicine
การพูดภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Speaking for Traditional Chinese
Medicine
การอ่านภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5)
Chinese Reading for Traditional Chinese
Medicine

หมายเหตุ * ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยด้าเนินการให้มีการ
เรียนการสอนภาษาจีนกลางและมีการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลางไม่ต่้ากว่า HSK ระดับ 4 ก่อน
เข้าศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจีนส่วนนิสิตที่จะส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องมี
ผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลาง HSK ได้ระดับ 5

268 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

แผนการศึกษา
ชั้นปีปรับพื้นฐาน
142111
142121
142231
142241
142301
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ไวยากรณ์จนี 1
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)

142112
142122

3(2-2-5)

142232

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

142303
142341
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 2
ภาษิตส้านวนจีน
ไวยากรณ์จนี 2
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
242101
243101
244105
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
242141
เคมีอินทรีย์
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
รวม
19
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134*
003136*
005171
005173
146200

142211
142213
328121
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การแปลภาษาจีน 1
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
3(6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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142212
328220
328221
361203
363218
367205
00xxxx
00xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5) 322201
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4) 322215
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6) 365211
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6) 366213
สรีรวิทยา
4(3-3-8) 328211
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x) 328222
21(3)
หน่วยกิต
341334
รวม

142464
142465
142466
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
พยาธิวทิ ยา
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
21

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การฟังภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
การพูดภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
การอ่านภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
0(9)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)

ชั้นปีที่ 3
142362

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1

3(2-2-5)

1423163

ภาคการศึกษาปลาย
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

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

หน่วยกิต

รวม

รวม

20(3)

19(3)

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
328420

ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์

3(0-6-3)

แผนจีน

3(2-2-5)

328425

จักษุทางการแพทย์แผนจีน

2(2-0-4)

328426

โรค หู คอ จมูกทาง

2(2-0-4)
1(0-2-1)

328421

คัมภีร์โบราณทางการแพทย์

328422

แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน

4(4-0-8)

328428

การแพทย์แผนจีน
สัมมนา

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)

xxxxxx

การแพทย์แผนจีน
เลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

21

4(4-0-8)

328412

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวจิ ัย

หน่วยกิต
รวม

19

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
328530
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานทางคลินิก 1
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

328531
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางคลินิก 2
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
พทป.บ.
B.ATM.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

148
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

242103
243101
244103
247111
321232
321233

321323
321331
321334

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis
การสืบค้นและการดูแลรักษาใน
2(2-0-4)
เวชศาสตร์ทั่วไป
Investigations and Management in General
Medicine
เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I

321335
322302

จานวน
112 หน่วยกิต
จานวน
56 หน่วยกิต
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine ll
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology

324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3)
ดูแลผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
First Aid and Essential Patient Care l
341211
361203
363218
365212
366213
367202

พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวทิ ยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

3(2-2-5)
3(3-2-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-2-6)
3(2-3-6)
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321111

321241
321242

321251
321252

321261
321262

321371

321381
321482

กลุ่มวิชาเอก
บทน้าทางการแพทย์แผนไทย
1(1-0-2) 321412
ประยุกต์
Introduction to Applied Thai Traditional
Medicine
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Pharmacy I
เภสัชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Pharmacy II
กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
Thai Traditional Medicine I
เวชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Medicine II

2(1-2-3)

321343

2(1-2-3)

321344

2(2-0-4)

321353

2(2-0-4)

321354

กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
กลุ่มวิชาการผดุงครรภ์
การผดุงครรภ์
Midwifery

321363
321364

จานวน
56
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
3(2-2-5)

เภสัชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Pharmacy III
เภสัชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Pharmacy IV

3(2-2-5)

เวชกรรมแผนไทย 3
Thai Traditional Medicine III
เวชกรรมแผนไทย 4
Thai Traditional Medicine IV

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage IV

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-8-4)
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine

321483
321484

ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage
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321493

กลุ่มวิชาบูรณาการ
การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(X-X-X)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001111
003134

001112
005171
005172
005173
244103
321111
365222
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวติ
ทักษะชีวติ
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
บทน้าทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
321232
321251 เวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
321233
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(3-2-6)
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
321242
367200 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
321252
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
321262
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
324322
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 English for 341211
Academic Purposes ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 366213
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อาการวิทยาและการ
วินิจฉัยโรค
การสืบค้นและการดูแลรักษา
ในเวชศาสตร์ทั่วไป
เภสัชกรรมแผนไทย 2
เวชกรรมแผนไทย 2
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
พฤกษศาสตร์การแพทย์
พยาธิวทิ ยา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-2-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
321323
321331
321334
321343
321353
321363
321371
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชเวท
โภชนาการ
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
เภสัชกรรมแผนไทย 3
เวชกรรมแผนไทย 3
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
การผดุงครรภ์
20

3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

247111
321335
321344
321354
321364
321381
322302
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
เภสัชกรรมแผนไทย 4
เวชกรรมแผนไทย 4
หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
21

3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-8-4)
3(1-4-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
321412
321482
321483
321484
XXXXX
XXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
321493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
6
รวม
หน่วยกิต
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

002121

002122
002123

003131
003132
003134

:
:
:
:

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
พ.บ.
M.D.
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า

3(2-2-5)

001113

251
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
12
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษาสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
กลุ่มสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom

002125
002126

003135

6

3(2-2-5)

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
Phayao studies
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157

005170
005171

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาพลานามัย
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005172

3(3-0-6)

005173

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

006143
006144
006145
006245

จานวน
1
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

หน่วยกิต
1(0-2-1)

จานวน
8
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills

หน่วยกิต
3(2-2-5)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2(1-2-3)

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
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242106
245105
322101
322102
322201
322202
322203
322204

322205
322206

322207
322208
322209
322210
322211

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-7)
General and Organic Chemistry
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)
Professional Development l
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3)
Professional Development ll
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(2-4-6)
Biochemistry and Molecular Biology
บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์และ
2(1-2-3)
สรีรวิทยา
Introduction to Anatomy and Physiology
ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
Nervous System l
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
3(1-4-4)
โครงกระดูก 1
Skin and Musculoskeletal System l
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2(1-2-3)
Endocrine System l
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4)
Professional Development lll
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1
3(1-4-4)
Cardiovascular System l
ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
Respiratory System l
ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System

322303

322304

322305

322306

322307

322308
322309
322310
322311
322312
322313
322314

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
215
หน่วยกิต
จานวน
87
หน่วยกิต
จานวน
87
หน่วยกิต
หลักพยาธิวทิ ยาและนิติเวช
3(1-4-4)
ศาสตร์
Principle of Pathology and Forensic Medicine
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติ
2(1-2-3)
การทางการแพทย์
Principle of Medical Laboratory Investigation
หลักจุลชีววิทยาและปรสิต
3(1-4-4)
วิทยา ทางการแพทย์
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และ
2(1-2-3)
โรคติดเชือ้
Applied Immunology and Infectious Diseases
ความผิดปกติทางเมตาบอลิ
1(1-0-2)
ซึมและโภชนาการ
Metabolic and Nutritional Diseases
ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
Gastrointestinal System ll
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine ll
ระบบเลือด
2(1-2-3)
Hematologic System
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2
2(1-2-3)
Cardiovascular System ll
ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
Respiratory System ll
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
Endocrine System ll
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
2(1-2-3)
โครงกระดูก 2
Skin and Musculoskeletal System ll
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322212
322213
322214
322301
322302

322401

322402

322403

322404

322405

322406
322407

ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
Gastrointestinal System l
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
3(1-4-4)
Urinary System l
ระบบสืบพันธุ์ 1
3(1-4-4)
Reproductive System l
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4)
Professional Development lV
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
4(4-0-8)
จนถึงวัยรุ่น 1
Health and Diseases of Newborn to Adolescence l
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
4(0-8-4)
จนถึงวัยรุ่น 2
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence ll
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
4(1-6-5)
ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1
Community, Family and Occupational
Medicines l
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ
4(4-0-8)
ผู้สูงอายุ 1
Health and Diseases of Adult and Elderly l
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ
4(0-8-4)
ผู้สูงอายุ 2
Health and Diseases of Adult and Elderly ll
สุขภาพและโรคของสตรี 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Women l
สุขภาพและโรคของสตรี 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Women ll

322315
322316
322317
322508

322503

322504
322505
322506
322507

322601

322602

ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
Nervous System ll
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
Urinary System ll
ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
Reproductive System ll
ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพ
3(3-0-6)
แพทย์
English for the Medical Profession

จานวน
128 หน่วยกิต
จานวน
116 หน่วยกิต
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่
6(1-10-7)
และผู้สูงอายุ 3
Health and Diseases of Adult and Elderly lll
สุขภาพและโรคของสตรี 3
4(2-4-6)
Health and Diseases of Women lll
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
6(1-10-7)
Perioperative Care lll
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
4(1-6-5)
Perioperative Care lV
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
4(2-4-6)
ศาสตร์ 1
Emergency and Forensic Medicine l
สุขภาพและโรคของเด็กแรก
6(0-12-6)
เกิดจนถึงวัยรุ่น 4
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence lV
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
4(0-8-4)
ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
Community Family and Occupational
Medicines lll
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322408
322409
322410
322411
322501

322502

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
4(4-0-8)
Perioperative Care l
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
4(0-8-4)
Perioperative Care ll
จิตเวชศาสตร์
4(2-4-6)
Psychiatry
วิจัยทางการแพทย์พ้นื ฐาน
4(1-6-5)
Basic Medical Research
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด
4(2-4-6)
จนถึงวัยรุ่น 3
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence lll
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์
6(1-10-7)
ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2
Community, Family and Occupational
Medicines ll

322603

322604
322605
322606
322607

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่
8(0-16-8)
และผู้สูงอายุ 4
Health and Diseases of Adult and
Elderly lV
สุขภาพและโรคของสตรี 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Women lV
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
2(0-4-2)
Perioperative Care Vl
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
4(0-8-4)
ศาสตร์ 2
Emergency and Forensic Medicine lI

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียน กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชาเลือกของ
คณะแพทยศาสตร์อื่น ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา
322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322712 วิสัญญีวทิ ยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Psychiatry
General Anesthesiology
322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322713 พยาธิวทิ ยาประยุกต์
3(0-6-3)
General Internal Medicine
Applied Pathology
322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322714 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(0-6-3)
General Surgery
พืน้ ฐานและระบบสาธารณสุข
322704 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
Research in Basic Medical Science and
General Pediatrics
Health System
322705 สูติศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322715 วิจัยครอบครัว
3(0-6-3)
General Obstetrics
Family Research
322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1
3(0-6-3)
General Gynecology
Family Practice 1
322707 รังสีวนิ ิจฉัย
3(0-6-3)
322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
3(0-6-3)
Diagnostic Radiology
Family Practice II
322708 รังสีวทิ ยาทั่วไป
3(0-6-3)
322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ
3(0-6-3)
General Radiology
Practice in Rehabilitation
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322709
322710
322711

อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
Orthopedics Trauma
จักษุวิทยาทั่วไป
General Ophthalmology
โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
General Otolaryngology

3(0-6-3)

322719

3(0-6-3)

322720

ประวัติทางการแพทย์
History of Medicine
การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์
Humanized Medicine

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
002121
002123
005170
005172
245105
322101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
พฤติกรรมมนุษย์
การจัดการการด้าเนินชีวติ
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1
19(16-6-35)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

001103
001112
006144
005173
0041XX
242106
322102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อาหารและวิถีชวี ิต
ทักษะชีวติ
วิชาพลานามัย
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพ
แพทย์ 2
18(12-13-30)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(3-3-7)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

หมายเหตุ Module 1 เรียนวิธีการเรียนรู้ (How to Learn) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และ Module 2 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานซึ่งจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนชั้นปีที่ 1
จนถึงปีที่ 2

.
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5) XXXXXX
322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3) 322208
Module 3 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
322202 ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3) Module 5
322203 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(2-4-6) 322209
322204 บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์และ
2(1-2-3) 322210
สรีรวิทยา
322211
Module 4 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 1
Module 6
322205 ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
322212
322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
3(1-4-4)
322213
โครงกระดูก 1
322214
322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2(1-2-3)
รวม
รวม
21(10-22-31)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพ
3(1-4-4)
แพทย์ 3
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 2
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1
3(1-4-4)
ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(1-4-4)
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 3
ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
3(1-4-4)
ระบบสืบพันธุ์ 1
3(1-4-4)
22(X-X-X)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 322309
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) Module 9
322310
Module 7 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 1
322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4) 322311
322303 หลักพยาธิวทิ ยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4) 322312
322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
2(1-2-3) 322313
ทางการแพทย์
Module 10
322314
Module 8 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 2
322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(1-4-4)
ทางการแพทย์
322315
322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชือ้ 2(1-2-3) 322316
322307 ความผิดปกติทางเมตตาบอลิ
1(1-0-2) 322317
ซึมและโภชนาการ
รวม
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
รวม
22(x-x-x)
หน่วยกิต

Module11
322401
322402
322403
322404
322405
322406
322407
322408
322409
322410
322411
รวม

ชั้นปีที่ 4
Clinical Approach I
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
สุขภาพและโรคของสตรี 1
สุขภาพและโรคของสตรี 2
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
จิตเวชศาสตร์
วิจัยทางการแพทย์พ้นื ฐาน
44(20-48-64)

ภาคการศึกษาปลาย
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 3
ระบบเลือด
2(1-2-3)
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2
2(1-2-3)
ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 4
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
2(1-2-3)
โครงกระดูก 2
ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
18(9-18-27)
หน่วยกิต

4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(1-6-5)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(2-4-6)
4(1-6-5)
หน่วยกิต
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Module 12
322501
322502
322503
322504
322505
322506
322507
322508
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 5
Clinical Approach II
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
สุขภาพและโรคของสตรี 3
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพแพทย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
43(x-x-x)

4(2-4-6)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
4(2-4-6)
6(1-10-7)
4(1-6-5)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6
Module 13
322601
322602
322603
322604
322605
322606
322607
xxxxxx
xxxxxx
รวม

Clinical Clerkship
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
สุขภาพและโรคของสตรี 4
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
44(x-x-x)

6(0-12-6)
4(0-8-4)
8(0-16-8)
6(0-12-6)
8(0-16-8)
2(0-4-2)
4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Promotion)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Promotion)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

130
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

146200

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361211
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
363218
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365212
Biology I
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
367202
Life Science Physics

จานวนไม่น้อยกว่า
94
จานวน
61
จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

จานวน
35
หน่วยกิต
อาชีวอนามัยและความ
2(1-2-3)
ปลอดภัย
Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

325211

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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247111
324221
324231

324251
324313
324332
324333

327111
327221

327331
327332
327372

327381

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
การป้องกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
Filed Training Integration
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
2(1-2-3)
New Health Promotion
นโยบายและการวางแผนงาน
3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Policy and Planning
การส่งเสริมสุขภาพ 1
3(2-2-5)
Health Promotion I
การส่งเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Health promotion II
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Communication for Health Promotion
การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
Primary Medical care
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

327361

327371

327423

327451
327484

327383
327444

327473

327492
327491
327493

การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
3(2-2-5)
ของชุมชน
Community Capacity Building
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
ปฐมภูมิ
System of Primary Health Promotion Services
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพ
Strategic Management in Health Promotion
คุณภาพชีวิตการท้างาน
2(1-2-3)
Quality of Working Life
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology

จานวน
33
หน่วยกิต
จานวน
27
หน่วยกิต
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Promotion Innovation
โภชนาการเพื่อการส่งเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Nutrition for Health Promotion
พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็น
2(1-2-3)
ทีม
Group Dynamics and Teamwork
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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327322
327341

วิชาเอกเลือก
ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์
Health System and Economics
การออกก้าลังกายเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ
Exercises for Health Promotion

3(2-2-5)

327342

3(2-2-5)

327343

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
การส่งเสริมสุขภาพจิต
Mental Health Promotion
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
242103
244104
327111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
324231
324251
325211
363218
367202
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวติ
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
2(1-2-3)

324221
327221

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

361211
365212
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การป้องกันและควบคุมโรค
นโยบายและการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
17

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146200
324332
327331
327361

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

327371
327372

ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ

327381
รวม

วิทยาการระบาด
การส่งเสริมสุขภาพ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

247111
324313

2(1-2-3)
2(1-2-3)

327332
327383

2(1-2-3)
หน่วยกิต

327xxx
xxxxxx
รวม

324333

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การส่งเสริมสุขภาพ 2
นวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
19

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
327423
327444
327451
327473
327484
327xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
คุณภาพชีวิตการท้างาน
พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็นทีม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
327492 การฝึกงาน*
327493 สหกิจศึกษา*
327491 การศึกษาอิสระ*
รวม
6
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์)
Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
วท.บ. (ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์)
B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

140
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

242103
243101
244104
323141
323142
323143

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หลักการจัดการสุขภาพ
2(2-0-4)
Principle of Health Management
หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Principle of Epidemiology
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(3-0-6)
การแพทย์
Psychology of Emergency Medical Operation

323246
341334
361211
363218
365212
367202

จานวน
104
จานวน
40
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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323244

146200

323111
323131
323312

323313
323314
323315
323316
323317
323321
323322
323323

หลักการดูแลสุขภาพ
Principle of Health Care

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purpose
ศัพท์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Terminology
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
การซักประวัติ การตรวจ
2(1-4-4)
ร่างกายและอาการวิทยา
History Taking, Physical Examination and
Symptomology
เทคนิคหัตถการ 1
2(1-4-4)
Procedure I
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
2(1-4-4)
Life Support I
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1
3(2.-2-5)
Emergency Medical Care I
การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1
3(2-2-5)
Emergency Trauma Care I
การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-4-4)
Lifting and Moving
เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
Procedure Technique II
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
Life Support II
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Medical Care II

323325
323326
323332

323333

323334

323335
323335
323436
323391

323492

323493

จานวน
64
หน่วยกิต
การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Trauma Care II
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
Electrocardiography Monitoring
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(2-4-6)
การแพทย์
Emergency Medical Operation
กฎหมาย จริยธรรมและ
3(3-0-6)
นิติเวชศาสตร์
Law, ethic and forensic Medicine
การจัดการทางการแพทย์ใน
2(1-4-4)
สถานการณ์สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-2-5)
Research of Emergency Medicine
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-2-5)
Research of Emergency Medicine
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
3 หน่วยกิต
การแพทย์ 1
Training of Emergency Medical Operation l
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 2
Training of Emergency Medical Operation II
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 3
Training of Emergency Medical Operation III

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา
*เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเรียนสหกิจศึกษาเพิ่มเติมจาก 72 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
243101 ชีววิทยา 1
323111 ศัพท์ทางการแพทย์
323141 หลักการจัดการสุขภาพ
323142 หลักวิทยาการระบาด
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
กลุ่มพลานามัย*
1(0-2-1)
ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(3-0-6)
การแพทย์
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้้า
001112
004XXX
005171
005173
242103
244104
323131
323143

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ
3(2-2-5)
323244 หลักการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5)
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Proposes

146200
323246
341334
361211
365212
XXXXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
พยาธิสรีรวิทยา
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
323312
323313
323314
323315
323316
323325
323332
323333
รวม
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาต้น
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
และอาการวิทยา
เทคนิคหัตถการ 1
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1
การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1
การยกและการเคลื่อนย้าย
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
กฎหมาย จริยธรรมและ
นิติเวชศาสตร์
20
จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 360 ชั่วโมง

2(1-4-4)
2(1-4-4)
2(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-4-4)
3(2-4-6)
3(3-0-6)

323321
323322
323323
323325
323326
323334
323335
รวม
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาปลาย
เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
การจัดการทางการแพทย์
2(1-4-4)
ในสถานการณ์สาธารณภัย
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-2-5)
16
หน่วยกิต
จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 390 ชั่วโมง

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
3 หน่วยกิต
การแพทย์ 1*
รวม
3
หน่วยกิต
หมายเหตุ จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 2
รวม
9
หน่วยกิต
หมายเหตุ จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 540 ชั่วโมง
323492

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ขั้นสูง
323436 สัมมนา*
1(0-2-1)
รวม
10
หน่วยกิต
หมายเหตุ จ้านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 570 ชั่วโมง
* จัดการเรียนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา
2 สัปดาห์ สุดท้ายของภาคเรียน
323493
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
Bachelor of Science (Public Health)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
B.Sc. (Public Health)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
ประกอบด้วยวิชากลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

130
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวน

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(2-2-5)

361211

4(3-3-8)

363218

4(3-3-8)

365212

3(2-3-6)

367202

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
146200
247111
324112
324221

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)

English for Specific Purposes
ชีวสถิติ
Biostatistics
การสาธารณสุข
Public Health
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control

จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(2-2-5)

324332
324333

2(1-2-3)
324342
2(1-2-3)
324352

จานวน
94
จานวน
71
จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

จานวน
45
วิทยาการระบาด
Epidemiology
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
Filed Training Integration
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(0-9-5)

2(1-2-3)
2(1-3-4)
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324231

วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
2(1-2-3)
เสริมสุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
324236 อนามัยชุมชน 1
2(1-2-3)
Community Health I
324241 การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
2(1-2-3)
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
First Aid and Essential Patient Care I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

324323

324324
324414
324426

หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ให้นิสิตเลือกวิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
วิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
การปฐมพยาบาลและการดูแล
2(1-2-3)
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 2
First Aid and Essential Patient Care II
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
โภชนศาสตร์
3(2-2-5)
Nutrition

324435
324491
324492
324493
325211

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
อาชีวอนามัยและความ
2(1-2-3)
ปลอดภัย
Occupational Health and Safety

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า

324437
324438
341334
366213

อนามัยชุมชน 2
Community Health II
สัมมนา
Seminar
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
พยาธิวทิ ยา
Pathology

23
20

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
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324281
324353
324361
324362

324371

วิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5)
Solid Waste and Sewage Management
การจัดหาน้้าสะอาด
2(1-2-3)
Water Supply
การวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
2(1-3-4)
Water and Wastewater Analysis
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(2-2-5)
Environmental and Occupational Health
Toxicology
การสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5)
Environmental Sanitation in Community

324383
324463

324457

การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5)
Waste Water Treatment and Sludge Disposal
การประเมินผลกระทบทาง
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
Environmental and Health Impact
Assessment
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือกแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง และต้องเป็นแขนงวิชาเดียวกับเอกบังคับ

324325
324327
324328

324354

324382

324384

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Behavior Development
อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
Dental Health

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ 3(3-0-6)
น้าโรค
Insects and Vectors Control
การควบคุมเหตุร้าคาญ กลิ่น
3(2-2-5)
และเสียง
Control for Nuisance Odor and Noise
การควบคุมมลพิษทางดิน
3(2-2-5)
Soil Pollution Control

321414

321484

324484
324485

ธรรมานามัย การแพทย์เสริม
3(2-2-5)
และการแพทย์ทางเลือก
Dhamanamai, Complementary and
Alternative Medicine
ปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
3(0-6-3)
Practice in Thai Traditional Therapeutic
Massage

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ระบบการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Administration System
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ซึ่งยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
242103
244104
324112
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
การสาธารณสุข
กลุ่มพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
324231
324236
324251
325211
363218
367202
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวติ
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยชุมชน 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
366213 พยาธิวทิ ยา
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
22

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
324241 การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
3(2-2-5)
ปฏิกูล
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 2
324332 วิทยาการระบาด
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
รวม
16

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
324332 วิทยาการระบาด
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
รวม
17

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
247111
ชีวสถิติ
324324 อนามัยครอบครัว
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
324XXX วิชาเอกเลือก
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
17
รวม

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
247111
ชีวสถิติ
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
324353 การจัดหาน้้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(0-9-5)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
324426 โภชนศาสตร์
324435 ระเบียบวิธีวจิ ัย
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
15
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
324383 การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน
324435 ระเบียบวิธีวจิ ัย
324457 สัมมนา
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
324XXX วิชาเอกเลือก
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
16

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
324493 สหกิจศึกษา
6
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

139
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวติ
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวติ
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวติ ประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

146200

247111
324221

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

3(2-2-5)

361211

4(3-3-8)

363218

4(3-3-8)

365212

3(2-3-6)

367202

วิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
การป้องกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control

324311
324322

324332

103

จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

จานวน
27
หน่วยกิต
สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
การปฐมพยาบาลและการ
2(1-2-3)
ดูแลผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
First Aid and Essential Patient Care I
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
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324231

324241
324251

325211
325221

325241
325242
325312
325313

325314

325322
325323
325331

วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม 2(1-2-3)
สุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์ 3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Basic Engineering of Industrial Hygiene
อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
โรคจากการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Occupational Diseases
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างใน 3(2-2-5)
งานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
กฎหมายอาชีวอนามัย และความ
3(2-2-5)
ปลอดภัย
Law of Occupational Health and
Safety
กระบวนการผลิตและอันตราย
2(1-2-3)
Process and Hazards
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering
หลักความปลอดภัยในการท้างาน
3(2-2-5)
Principle of Safety at work

324333

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ

3(0-9-5)

Field Training Integration

324435

325343

325424

325425
325433

325434

325435
325444
325451
325452

ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology

3(2-2-5)

จานวน
50
หน่วยกิต
พิษวิทยาอาชีวอนามัย และ
2(1-2-3)
สิ่งแวดล้อม
Environmental and Occupational Toxicology
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
3(2-2-5)
ฉุกเฉินจากสารเคมี
Fire and Chemical Emergency Management
การระบายอากาศ
3(2-2-5)
Ventilation
การบริหารงานอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
และความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 2(1-2-3)
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Management System of Occupational
Health Safety and Environment
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การยศาสตร์
2(1-2-3)
Ergonomics
การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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325332

การประเมินความเสี่ยงในงาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัย
Occupational Health Risk Assessment

325453

การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
242103
244104
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
กลุ่มพลานามัย
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ
3(2-2-5) 324221
324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
2(1-2-3) 324241
เสริมสุขภาพ
325221
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 325241
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6) 325242
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6) 361211
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป*
3(x-x-x) 365212
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x) XXXXXX
รวม
21
หน่วยกิต
รวม
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

ภาคการศึกษาปลาย
การป้องกันและควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพ
พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุข
ศาสตร์ อุตสาหกรรม
อาชีวเวชศาสตร์
โรคจากการประกอบอาชีพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป
20

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146200
324311
324322
324332
325312
325322
325331
325343
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
สังคมวิทยาสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผู้ป่วยเบือ้ งต้น 1
วิทยาการระบาด
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและอันตราย
หลักความปลอดภัยในการ
ท้างาน
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
20

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

247111
324333
325313

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

325314

2(1-2-3)

xxxxxx
รวม

หน่วยกิต

325323
325332

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัย และ
ความ ปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
การประเมินความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัย
วิชาเลือกเสรี
20

3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
324435
325424
325425
325433
325434
325444
325435
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
การระบายอากาศ
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การยศาสตร์
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
325451 การฝึกงานวิชาชีพ
325452 สหกิจศึกษา
325453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คณะเภสัชศาสตร์
School of Pharmaceutical Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มเปิดการเรียน
การสอนเมื่ อปี พ.ศ. 2546 เดิ มเป็ นส่ วนหนึ่ งของส านั กวิ ชา
วิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ ซึ่ งประกอบด้ วยสาขาวิชาบริบ าล
เภสั ช กรรม สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิ ช า
สาธารณสุ ขศาสตร์ ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2548 จึง ได้ มี ก าร
แยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสานักวิชาเภสัชศาสตร์
หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้น
เพื่ อ ผลิ ต เภสั ช กรให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน
อั น เป็ น การเพิ่ ม บุ ค ลากรให้ แ ก่ ภู มิ ภ าค ซึ่ งจะมี บ ทบาท
ส าคั ญ ในการให้ ค วามรู้ และการคุ้ ม ครองด้ า นยาแก่
บุคลากร ทางการแพทย์ ผูป้ ว่ ย และประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1. เภสัชกรในโรงพยาบาลสั งกัดต่ างๆ เช่น โรงพยาบาล
รัฐ/เอกชน
2. ทางานในร้านยา หรือบริษัทเอกชน ในตาแหน่งเภสัชกร
3. เภสัชกรนักวิจัย ทางานเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัย บริษัท
ยา หรือมหาวิทยาลัย
4. เภสัชกรในงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค หรือกฎหมาย
ปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. เภสัชกรประจาบริษัทยา ปฏิบัติงานในฝ่ายขึ้นทะเบียน
ยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุมคุณภาพ/
เภสั ชกรควบคุ ม งานวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ และเภสั ชกรฝ่ า ย
การตลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1. นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการการผลิตและ
จัดจาหน่ายเครื่องสาอาง
2. นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม
3. ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเครื่ องสาอาง จาหน่ายและ
นาเข้าวัตถุดิบทางเครื่องสาอาง
4. นักวิจัยหรือนักวิชาการทางานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเครื่องสาอางในหน่วยงานของสถาบันต่างๆ
5. นักการตลาดในธุรกิจเครื่องสาอาง
6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3169
โทรสาร 0-5446-6690
E-mail : upphar_drugstore@hotmail.com
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ช่อย่อ

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
Pharm.D. (Pharm. Care)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

3(3-0-6)

001113

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

003136

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
12
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

หน่วยกิต

3

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

228
30
21

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146131
241151
242101
242111
242141
243211
244103
363218

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy

364311
364312
364316
365213
365214
367221
367222

จานวน
192
จานวน
144
จานวน
49
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
General Medical Parasitology
ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
สรีรวิทยาการแพทย์ 1
Medical Physiology I
สรีรวิทยาการแพทย์ 2
Medical Physiology II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
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341141
341201
341221
341222
341301
341302
341311
341312
341321
341322
341331
341332
341333
341341
341401
341411
341421

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
บทน้าทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutics
เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8)
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
บทน้าสู่เภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
เภสัชกรรม 3
4(3-3-8)
Pharmaceutics III
เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
Pharmacology I
เภสัชวิทยา 2
3(3-0-6)
Pharmacology II
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว
3(2-3-6)
Family Medicine Pharmacy
เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชเวท 2
3(2-3-6)
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV

341441
341442
341443
341444
341445

341451
341452
341453
341454

341541
341542

341543
341554

จานวน
95
หน่วยกิต
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
3(0-9-5)
Family Practice Pharmacy
กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Laws in Pharmacy
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
การบริหารทางเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
และบทบาทเภสัชกร
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
ส้าหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
เภสัชศาสตร์สังคมและ
2(2-0-4)
พฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หน่วยกิต
Pharmacy Training (จ้านวนชั่วโมง
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
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341431

341551
341552
341553

341642
341651

341601

341611

341621
341641
341655

การทบทวนข้อมูลยาใหม่
Current Drug Review

1(0-3-2)

วิชาเอก
จานวนชั่วโมงรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาเอกบังคับ
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics IV
บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล
3(1-6-5)
เภสัชกรรม
Introduction to Clerkship
ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
5หน่วยกิต
Clerkship : Medication management system
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ 5 หน่วยกิต
Clerkship : Medicine

341591

341651

341652
341653
341654

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
จานวนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า 1600
ชั่วโมง
จานวน
38 หน่วยกิต
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
5 หน่วยกิต
อายุรศาสตร์
Clerkship : Medicine
ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศ 5 หน่วยกิต
ทางยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5 หน่วยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ ยนอก 5 หน่วยกิต
Clerkship : Ambulatory Care

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ 5 หน่วยกิต 341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 5 หน่วยกิต
ธรรมชาติและเคมียา
ขัน้ สูง
Clerkship : Natural Products and Medicinal
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
Chemistry Research
341657 ปฏิบัติการด้านข้อมูลยาใน
5 หน่วยกิต
ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก
5 หน่วยกิค
บริษัทยา
Clerkship : Complementary and Alternative
Clerkship : Drug Information in
Medicine
Pharmaceutical Industry
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
5 หน่วยกิต 341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship : Extemporaneous Preparation
คลินิก
ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรม
5 หน่วยกิต
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
341691 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม
5 หน่วยกิต
Co-operative Education
ส้าหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group
วิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
002126
241151
242101
243211
244103
341141
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์เบื้องต้น
บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
หน่วยกิต

001103
001112
004xxx
005173
006141
242111
242141
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
พลานามัย
ทักษะชีวิต
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ ฐาน
เคมีเชิงฟิสิกส์และการน้าไป
ประยุกต์
เคมีอนิ ทรีย์
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001113
002123
341221
363218
365213
367221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
บทน้าทางเภสัชกรรม
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
สรีรวิทยาการแพทย์ 1
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

003134
003136
005171
341201
341222
365214
367222

ภาคการศึกษาปลาย
อารยรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)
พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6)
เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
3(3-0-6)
สรีรวิทยาการแพทย์ 2
4(3-3-8)

รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 3
341301
341311
341321
341331
364311
364316
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
บทน้าสู่เภสัชเวท
เภสัชกรรม 2
เภสัชวิทยา 1
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
19

341401
341411
341421
341441
341442
341451
341452
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชเคมี 2
เภสัชเวท 2
เภสัชกรรม 4
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
กฎหมายทางเภสัชกรรม
เภสัชสนเทศ
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1
22

4 (3-3-8)
2(1-3-4)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

341302
341312
341322
341332
341333
341341
364312
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชเคมี 1
เภสัชเวท 1
เภสัชกรรม 3
เภสัชวิทยา 2
ชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนศาสตร์
เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
22

3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(0-9-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
5(4-2-9)
หน่วยกิต

341431
341443
341444
341445
341453
341454
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การทบทวนข้อมูลยาใหม่
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
การบริหารทางเภสัชศาสตร์
และบทบาทเภสัชกร
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2
ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติส้าหรับ
บริบาลเภสัชกรรม
เลือกเสรี
18

1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
5(3-6-9)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
146131
341541
341542
341543
341551
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3
เลือกเสรี
17

3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
5(3-6-9)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

341552
341553
341554
341591
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4
5(3-6-9)
บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5)
เภสัชกรรม
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หน่วยกิต
(จ้านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5)
18
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 6
341642
341651
341652
341653
341654
3416xx
รวม

ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ ยนอก
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
35
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติการวิชาเอกไม่น้อยกว่า 1600 ชั่วโมง

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ช่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
Bachelor of Science (Cosmetic Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
B.Sc. (Cosmetic Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

3(3-0-6)

001113

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

003136

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
12
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

หน่วยกิต

3

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

130
30
21

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146131
241151
242101
242111
242141

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry

244103
247111
361201
365215
367204

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

342210 วิทยาศาสตร์เครื่องส้าอาง
2(2-0-4)
เบือ้ งต้น
Introduction to Cosmetic Science

342211

จานวน
จานวน
จานวน
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
หลักสรีรวิทยา
Principle of Physiology

94
41
37

จานวน
4
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องส้าอาง
Raw Materials in Cosmetics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
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342220

342221

342222
342320
342321
342322

342323
342324

วิชาเอก
วิชาบังคับ
กฎหมายและจริยธรรมทาง
2(2-0-4)
เครื่องส้าอาง
Laws and Ethics in Cosmetics
การผลิตเครื่องส้าอางที่เป็นมิตร 2(2-0-4)
กับสิ่งแวดล้อม
Good and Green Manufacturing in Cosmetics
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6)
Hair Care Products
สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องส้าอาง 4(3-3-8)
Natural Substances in Cosmetics
การตลาดและการเป็น
3(2-2-5)
ผูป้ ระกอบการของธุรกิจเครื่องส้าอาง
Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic
Business
ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
ระเบียบวิธวี ิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology

342325

342326
342327
342328
342329
342430

342431

342432
342433
342434

หมายเหตุ*

342340
342341

จานวนไม่น้อยกว่า
53 หน่วยกิต
จานวน
47
หน่วยกิต
การประเมินคุณภาพและ
3(2-3-6)
ความปลอดภัยของเครื่องส้าอาง
Quality and Safety Assessment of Cosmetics
สุคนธบ้าบัด
3(2-3-6)
Aromatherapy
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องส้าอาง 3(2-2-5)
Technology in Cosmetic Formulation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงาน 1
1(0-3-2)
Senior Project I
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
3(2-3-6)
ส้าอาง
Cosmetic Products Development
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
เครื่องส้าอาง
Labeling and Packaging of Cosmetics
โครงงาน 2
1(0-3-2)
Senior Project II
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
สปาเพื่อสุขภาพ
Spa for Health
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เครื่องส้าอาง
Biotechnology for Cosmetics

3(2-2-5)

342441

3(2-2-5)

342343

จานวนไม่น้อยกว่า
อาหารเสริม
Dietary Supplements
สุขภาพและความงาม
Health and Beauty

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)

วิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005172
241151
242101
244103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์เบื้องต้น
17

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
242141
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
รวม
20
หน่วยกิต
หมายเหต* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
00xxxx
00xxxx
361201
367204
342210
342211
รวม
หมายเหตุ*

ภาคการศึกษาต้น
ศึกษาทั่วไปเลือก*
ศึกษาทั่วไปเลือก
จุลชีววิทยาทั่วไป
หลักสรีรวิทยา
วิทยาศาสตร์เครื่องส้าอาง
เบื้องต้น
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องส้าอาง
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)

00xxxx
005171
242111
247111
342220

2(2-0-4)
หน่วยกิต

342221

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

342222
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
กฎหมายและจริยธรรม
2(2-0-4)
ทางเครื่องส้าอาง
การผลิตเครื่องส้าอางที่เป็น
2(2-0-4)
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
20
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
342320
342321
342322
342323
342324
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6)
สารธรรมชาติที่ใช้ใน
4(3-3-8)
เครื่องส้าอาง
การตลาดและการเป็น
3(2-2-5)
ผูป้ ระกอบการของธุรกิจเครื่องส้าอาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6)
ระเบียบวิธวี ิจัย
2(2-0-4)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
19

หน่วยกิต

342325
342326
342327
342328
342329
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การประเมินคุณภาพและ
ความปลอดภัยเครื่องส้าอาง
สุคนธบ้าบัด
เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องส้าอาง
สัมมนา
โครงงาน 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146131
342430
342431
342432
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส้าอาง
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส้าอาง
โครงงาน 2
วิชาเลือกเสรี
13

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
342433 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
342434 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
School of Political and Social Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นคณะน้อง
ใหม่ในปริมณฑลแห่งการแสวงหาความรู้และบนหนทาง
แห่งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา อันมีที่มาดังนี้
ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ เริ่ ม เปิ ด
ดาเนิน การการเรียนการสอนครั้งแรกที่โรงเรีย นพะเยา
พิทยาคม จังหวัด พะเยา โดยเริ่มสอนด้านวิทยาศาสตร์
แล ะด้ าน สั งค ม ศ าส ต ร์ ต่ อ ม า ใน ปี พ .ศ . 2 5 4 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ย้ายที่
ทาการมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2545 สาขาวิชา
พั ฒ นาสั ง คมก็ ได้ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้น ภายใต้ สั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
ศิล ปศาสตร์ และให้ ห ลั งเพี ย ง 1 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์
ก็ได้แยกตัวออกมาพร้อมๆกับคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงกัน
นอกจากนั้ น ในปี พ.ศ. 2546 ยั ง ได้ มี ก ารเปิ ด
หลัก สูตรพั ฒ นาสังคมโครงการพิ เศษขึ้น อย่างไรก็ต าม
หลักสูตรนี้ก็ถูกปิดลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 แต่ด้าน
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ยั ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (นโยบาย
สาธารณะ) ทั้ งแผน ก และแผน ข โดยได้ดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเมื่อขึ้นปี 2555
ได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษขึ้น
อีกด้วย
อนึ่ ง จากเดิ ม ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรมี ม ติ ใ ห้
เป ลี่ ย น ชื่ อ จาก “ม หาวิ ท ย าลั ยน เรศวร วิ ท ย าเขต
สารสนเทศพะเยา” มาเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นั้น ต่อมาในวันที่
12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว ภู มิ
พลอดุลยเดชก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2553 ขึ้น จน
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตาม
ราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่

มิใช่ส่วนราชการเต็มรูปแบบ และสานักวิชาศิลปศาสตร์ ก็
ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะศิลปศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน
นั บ จากวั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ ท ดลองเพาะ
กล้ า ความรู้ จ นถึ ง วั น นี้ ก ว่ า 18 ปี และนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้หัดบิน
ภายใต้อ้อมอกของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ปี
ระยะเวลาดั ง กล่ า วนานพอที่ จ ะเป็ น ที่ แ น่ ใจได้ แ ล้ ว ว่ า
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์แข็งแรงพอและพร้อมแล้วที่จะ
โบยบินไปแสวงหาความรู้และหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่ง
ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร์
ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้มีประกาศตามมติท่ี
ประชุม สภามหาวิ ทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2557 เพื่ อจัด ตั้ ง
คณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานบุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากาลัง นักวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ เป็นต้น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เอกชน นักพัฒนา
สังคม นักพัฒนาชุมชน ผูว้ ิจัย บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์ เป็นต้น
สถานที่ตั้ง
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1405
โทรสาร 0-5446-6708
E-mail : spss@up.ac.th
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
ร.บ.
B.Pol.Sc.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
147121 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Sociology and Anthropology
147200 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy

147250
147270

147310
147311
161131

จานวน
94
หน่วยกิต
จานวน
33
หน่วยกิต
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
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147130
147220

147240
147271
147330
147331

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
Public Policy and Planning
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary International Politics
การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
การเมืองการปกครองของเอเชีย 3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Government of Southeast Asia

147350

147370

147371

147410
147450

จานวน
55
หน่วยกิต
จานวน
31
หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณะ
Public Organization and Management
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
Theories of International Relations
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
International Political Economy
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Administration

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากจ้านวนทัง้ สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาและ
รัฐศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือนิสิตสามารถ
เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ได้ แ ก่ วิ ชาการเมื อ งการปกครอง กลุ่ ม วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และนิสิตสามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน
เพิ่มได้โดยคละกับกลุ่มวิชาที่เหลือจ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามรายละเอียด ดังนี้

100002

100003

147300

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
กฎหมายอาญาส้าหรับนัก
3(3-0-6)
รัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Scientist
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส้าหรับ 3(3-0-6)
นักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
จริยธรรมและความเป็นธรรม
3(3-0-6)
ทางสังคม
Ethics and Social Justice

147322
147323
147332

147401

การเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธ์
3(2-2-5)
Politics of Ethnicity
ศาสนากับการเมือง
3(2-2-5)
Religion and Politics
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
ภาวะผู้น้าและชนชั้นน้าทาง
3(3-0-6)
การเมือง
Leadership and Political Elite

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 339

147301
147302
147303
147312

147320
147321

147340

147341
147351

147352
147353

147354

ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์ 3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
Political Party Interest Group and Election
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3(2-2-5)
Human Rights in Thai Society
การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การก้าหนดและการน้านโยบาย
3(2-2-5)
ไปปฏิบัติ
Public Policy Formulation and Implementation
การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
และการบริหารการพัฒนา
Comparative Public Administration and
Development Administration
พฤติกรรมองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Behavior
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ภาครัฐ
Human Resource Management in Public Sector
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
การพัฒนาภาครัฐ
Management Information System for Public
Sector Development

147420 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
147430 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการ
3(3-0-6)
ปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
147431 เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุ่ม
3(3-0-6)
แม่น้าโขง
Political Economy of Great Mekong SubRegion Countries

147357

จริยธรรมทางการบริหาร
ภาครัฐ
Ethics in Public Administration

147358

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

147440

147441

147452

147453

3(3-0-6)

3(2-2-5)
Strategic Planning for Local Development
นโยบายการผังเมืองและการ
3(3-0-6)
พัฒนาเมือง
Urban Planning and Development Policies
การวางแผนและการบริหาร
3(3-0-6)
นโยบายสังคม
Social Policy Planning and Management
การวางแผนและการบริหาร
3(2-2-5)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Planning and Management
เทคนิคและวิธีการปรับปรุง
3(2-2-5)
การบริหารภาครัฐ
Techniques and Methods for Administration
Improvement in Public Sector
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147355
147356

147372

147373
147374
147380
147381

147382

147383

147384

การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
การบริหารการคลังและ
3(3-0-6)
กระบวนการงบประมาณ
Public Finance Administration and Budgetary
Process
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
History of International Relations
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geo-Politics
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
การวิเคราะห์นโยบาย ต่างประเทศ 3(3-0-6)
และกระบวนการก้าหนดนโยบายต่างประเทศ
Analysis of Foreign Policy and Process of
Foreign Policy Making
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศมหาอ้านาจ
Foreign Policy of Major Powers
ความสัมพันธ์และนโยบาย
3(2-2-5)
ต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Affairs and Foreign Policy of East and
Southeast Asia
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foreign Policy of People’s Republic of China

147454

147455

147385

147390
147391
147392

147393
147470

147471

147490

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
ภาครัฐ
Human Resource Development in Public Sector
การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
สมัยใหม่
Modern Local Management
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Foreign Policy of United States of America
องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
ปัญหาความมั่นคงของไทย
3(2-2-5)
Thai Security Problems
ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
Contemporary Issues in International Relations
การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
การทูตและการเจรจา
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Diplomacy and International Negotiation
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Strategic Studies and International Security
สิทธิมนุษยชนในระบบความ
3(2-2-5)
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Human Rights in the International System

กลุ่มวิชาภาษาและรัฐศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง จ้านวน 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนในวิชาเอกเลือก การเมืองการ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

144111

144112

144439

145103
145104
145111

กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

142231

3(2-2-5)

143384

3(3-0-5)

143481

3(2-2-5)

143482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

142122

3(2-3-6)

144442

144443
144444

145121

3(2-3-5)
145122
3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Conference and Trainning Setting skills
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for Mass Communication

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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145112

146111

146112

146211

.147411
147412

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146131
146231
146232

วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวชา
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
147413
Independent Study
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

จานวนไม่น้อยกว่า
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100001
147110
147121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
147130 การเมืองการปกครองไทย
161131
จิตวิทยาสังคม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005172
147200
147250
147270
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ปรัชญาการเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบื้องต้น
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146200
147271
147330
147331
147350
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเมืองระหว่างประเทศร่วม
สมัย
การปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
องค์การและการจัดการสาธารณะ
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
147240
147310
147311
147370
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน
ระเบียบวิธวี ิจัย
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)

147220

3(2-2-5)
3(3-0-6)

147371

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายปกครอง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
147410
147450
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การบริหารงานภาครัฐ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
147411
การศึกษาอิสระ
147412
การฝึกงาน
147413
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
B.A. (Social Development)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

124
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146204

100001
126100
146111

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

143398

147110
161131

จานวน
88
จานวน
6
ระเบียบวิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
15
หน่วยกิต
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology

348 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

141101

141102
141103
141201

141202
141203
141204

141311
141312

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Administration System
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Globalization and Social Development
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology II
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development Concept and Theory
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
3(2-2-5)
สังคมเบื้องต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare

จานวน
37
หน่วยกิต
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
ประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN
141301 การด้าเนินงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Operation
141302 การวางแผน การจัดท้า และ
3(2-2-5)
การประเมินโครงการ
Planning Projecting and Evaluation Project
141303 สถิติกับการวิจัยทาง
3(2-2-5)
สังคมศาสตร์
Statistics and Social Sciences Research
141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
กับการพัฒนาท้องถิ่น
Economic and Social Policy and Local
Development
141402 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
141205

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
141411
Public Policy Administration
ระบบราชการกับการก้าหนด
3(2-2-5)
141412
นโยบาย
Bureaucratic System and Policy Making

จานวนไม่น้อยกว่า

24

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning
การวางแผนภาคและเมือง
City and Regional Planning

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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141321

141322

141331

141332
141333

141341
141342

141451
141452

กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
คุณภาพชีวิต
Religious Teachings and Quality of Life
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5)
มนุษย์
Human Development Concept and Theory
กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Thai Traditional Knowledge and Social
Development
การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท 3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
Technology and Social Development
กลุ่มวิชาบูรณาการพัฒนาสังคม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3(2-2-5)
Social Movements
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา
3(2-2-5)
สังคม
Geo-Informatics and Social Development

161434
141422

141431
141432

141442

จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
เทคนิคและกระบวนการ
3(2-2-5)
พัฒนามนุษย์
Human Development Process and Technique

ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Enterprise Management

การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environment
Planning and Management

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
จานวน
6
หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต 141453 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Independent Study
Co-operative Education
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
Professional Training

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
141101
147110
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
141102
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
141103
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
141201
141202
141203
146111
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)

005172
141204

3(2-2-5)
3(2-2-5)

141205

3(2-2-5)

146200

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161131
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมเบื้องต้น
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จิตวิทยาสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
141301
141302
141398
141xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การด้าเนินงานพัฒนาสังคม
การวางแผน การจัดท้า และ
การประเมินโครงการ
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

141303
141xxx
141xxx
141xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
141401
141402
141xxx
141xxx
141xxx
141xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับ
การพัฒนาท้องถิ่น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
141451
การศึกษาอิสระ
141452
การฝึกงาน
141453 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็น การแยกตั วออกจาก “กลุ่ ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
1.2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาการตลาด
2.4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์, พิธีกร, ผูป้ ระกาศ, นักข่าว,
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร, นักจัดรายการวิทยุ และอื่นๆ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาและออกแบบข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์ ,
ผูส้ ื่อข่าว, ผูป้ ระกาศ,นักผลิตสื่อ และอื่นๆ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร
พ นั ก งาน ธน าค าร, นั ก วิ เ ค ราะห์ ก ารล งทุ น ,
นั ก วิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ , นั ก การวางแผนการลงทุ น ,
พนักงานกองทุนรวม, นักวิชาการทางการเงิน และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นักธุรกิจ
นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผูจ้ ัดการฝ่ายการตลาด, นักวิเคราะห์ตลาด, นักวิจัย
ที่ปรึกษาทางการตลาด และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์, พนักงานจัดนาเที่ยว, พนักงานต้อนรับ
พนักงานการตลาด, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และอื่นๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ด้านการทาบัญชี, การสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร,
การภาษีอากร, การวางระบบบัญชี, ด้านการตรวจสอบ
ภายใน และอื่นๆ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐกร, เจ้ า หน้ า ที่ วิ เคราะห์ น โยบายและแผน,
นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย ,
นักวิเคราะห์, นักสถิติ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
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
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
B.Com.Arts (Public Relations)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

125100
125101
146272

142111
142112
143381
143383
145101

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology for Communication
การอ่านและเขียนภาษา
3(2-2-5)
อังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์
Reading and Writing for Communication Arts

127122

146131

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
21
หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
มวลชน
Introduction to Mass Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication

ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาจานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
145102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2*
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
Elementary French II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2*
3(2-2-5)
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ทางธุรกิจ 1
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
Japanese Skills I
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2*
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2*
Japanese Skills II
English for Business Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3(2-2-5) หมายเหตุ* นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1 ก่อนจึง
Elementary French I
จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ 2 ได้
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100005

125110
125210
125211
125212
125213
125214
125221
125222

125310
125320

125331
125332
125333

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรม
3(2-2-5)
สื่อมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations
การโฆษณาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Advertising
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
Persuasive Communication
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Writing for Public Relations
การสื่อสารในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Communication
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Arts and Music for Communication
การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน 3(2-2-5)
ไหวเพื่อการสื่อสาร
Still and Motion Pictures for Communication
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
3(1-6-5)
ประชาสัมพันธ์
Multimedia Production for Public Relations
วิชาเอกเลือก
ภาพยนตร์ศึกษา
Film Study
การรายงานข่าว
News Reporting
การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication

125321

125311

125312
127121
125410
125411
125412

146273

146321

3(2-2-5)

125432

3(2-2-5)

125433

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
64 หน่วยกิต
จานวน
58 หน่วยกิต
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
3(1-6-5)
การประชาสัมพันธ์
Broadcasting Production for Public Relations
การประเมินผลทางการ
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ์
Evaluation for Public Relations
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Management
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Intigrated Public Relations
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การบริหารประเด็นและการ
3(2-2-5)
สื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
ภาษาอังกฤษส้าหรับงานด้าน
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation 1

จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Communication
การสื่อสารการตลาดเชิง
3(2-2-5)
บูรณาการ
Integrated Marketing Communication
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125431

125491
125492

เทคนิคการน้าเสนองาน
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ์
Presentation Technique for Public Relations
วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 125493
Professional Training
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

จานวน

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
0041xx
125100
125101
127122
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กลุ่มพลานามัย
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร
มวลชน
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
125110
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
127121
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รวม
17
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
005173
001112
003134

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
125210
125211
125221
125222
146272
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การโฆษณาเบื้องต้น
วาทนิเทศ
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน
ไหวเพื่อการสื่อสาร
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงนิเทศศาสตร์
18

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

146131
125212
125213
125214
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
การสื่อสารในองค์การ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
100005
125320
125310
146273
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวิธวี ิจัย
ภาษาอังกฤษส้าหรับงาน
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)

125311

3(1-6-5)

125312
125321

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

125xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การประเมินผลทางการ
ประชาสัมพันธ์
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
146321
125410
125411
125412
125xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
สัมมนา
การบริหารประเด็นและการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ
วิชาเอกเลือก
13

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
125491 สหกิจศึกษา *
125492 การฝึกงาน *
125493 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่)
Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)
นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่)
B.Com.Arts (New Media Communication)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

125100
125101
127122

146111

145103
146112

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology for Communication
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
มวลชน
Introduction to Mass Communication
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

146131
146200

ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในดังต่อไปนี้
ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
146232
French I
การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
143381
Advance Reading and Writing

จานวนไม่น้อยกว่า
93
จานวน
21
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
การพูดและการน้าเสนอใน
3(2-2-5)
ที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
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100006

127111
127121
127131

127221

127231
127232

127233
127234
127311

127222
127223
127241

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรมทางด้าน 3(2-2-5)
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics of Communiation and
Information Technology
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ
3(2-2-5)
สื่อสาร
Digital Photography for Communication
การเขียนบทส้าหรับสื่อกระจาย
3(2-2-5)
เสียง
Script Writing for Broadcasting Media
ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่
3(2-2-5)
Introduction to New Media
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกส์เพื่อการสื่อสาร
Computer Graphics Design for Communication
การสื่อสารทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การเขียนบทส้าหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
นิเทศศาสตร์
Information for Communication Art

127312
127321

127322
127323
127331

127332

127341
127431
127441
127442

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชา ดังนี้
ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
127333
Introduction to Film
การสร้างสรรค์เสียงและ
3(2-2-5)
ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
สื่อภาคพลเมือง
3(2-2-5)
127334
Citizen Media

จานวนไม่น้อยกว่า
66
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
พฤติกรรมผูใ้ ช้สื่อใหม่
2(1-2-3)
New Media User’s behavior
การเขียนและการรายงาน
3(2-2-5)
ข่าวส้าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
News Writing and Reporting for Electronic
Media
การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
Speech for Mass Communication
การผลิตรายการโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Program Production
การออกแบบและพัฒนา
3(2-2-5)
เว็บไซต์
Web Site Design and Development
การสร้างภาพและภาพเคลื่อน
3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication I
การบริหารองค์กรสื่อ
3(2-2-5)
Media Organization Management
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Metholodogy
โครงงานทางด้านการสื่อสาร
1(0-3-2)
สื่อใหม่
New Media Communication Project
จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

การสร้างภาพและภาพเคลื่อน
3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 2
Three-Dimensional Modeling and Animation
for Communication II
การสร้างสรรค์งานตัดต่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Editing Creative
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127242
127324

127443
127444

สื่อทางเลือก
Alternative Media
การผลิตรายการวิทยุกระจาย
เสียง
Radio Program Production

3(2-2-5)

127342

3(2-2-5)

วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
127445
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

ช่องทางการสื่อสารแบรนด์
3(2-2-5)
เชิงบูรณาการ
Integrated Brand Communication Channels

จานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
004xxx
005171
005173
125100
125101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–2-1)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
127111
127121
127122
127131

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทั่วไปทางการ
สื่อสารมวลชน
การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
127221
127232
127233
146111
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนบทส้าหรับสื่อกระจาย
เสียง
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารทางเสียงและภาพ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005172
127231
127234
127xxx
146131
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่
การเขียนบทส้าหรับงาน
มัลติมีเดีย
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ
สื่อสาร)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
127311
127321
127322
127331
127xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง
นิเทศศาสตร์
การเขียนและการรายงานข่าว
ส้าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
วิชาเอกเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (กลุ่มวิชา
ภาษา)
18

3(3-0-6)

100006

3(2-2-5)

127312
127323
127332

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

127341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจริยธรรมด้าน
3(2-2-5)
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมผูใ้ ช้สื่อใหม่
2(1-2-3)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
การสร้างภาพและภาพเคลื่อน 3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1
การบริหารองค์กรสื่อ
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
17
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
127441
127431
127442
127xxx
146200
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการ
สื่อสาร)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
127443 การฝึกงาน
127444 สหกิจศึกษา
127445 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
B.B.A. (Finance and Banking)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

002124
002125
002126

003133

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003132

006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(2-2-5)
Principle of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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121101
121102
121201
121202

121301
121302

121303
121304
121305

121321
121322
121323

121324

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
หลักการเงินเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principle of Finance
การเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Money and Banking
หลักการจัดการการเงิน
3(2-2-5)
Fundamentals of Financial Management
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
พอเพียง
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Principles of Investment in Securities
การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
และหลักการธุรกิจประกันภัย
Risk Management and Principles of Insurance
Enterprise
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3(2-2-5)
Personal Financial Planning
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
การบริหารธนาคาร
3(2-2-5)
Bank Management
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Security Analysis and Portfolio Management
การบริหารและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
โครงการ
Project Management and Analysis

121306
121307
121401
121402

124201
146271

146371

247241

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
49
หน่วยกิต
การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวางแผนและการควบคุม
3(2-2-5)
ทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

จานวนไม่น้อยกว่า
121421
121422

121423
121424

12

หน่วยกิต

การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Strategic Management
ตลาดอนุพันธ์และตลาดตรา
3(2-2-5)
สารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5)
Fund Investment
การลงทุนในตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Investment
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121431
121433

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 121432
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies

จานวน
การฝึกงาน
Professional Training

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
121101
122131
126100
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักการเงินเบื้องต้น
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001103
001112
100004
121102
124151
128120
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กฎหมายธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การบัญชีการเงิน
หลักการตลาด
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
121211
การเงินธุรกิจ
124201 การภาษีอากร 1
247241 สถิติธุรกิจ
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

121201
121202
122220
221110
00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการจัดการการเงิน
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
พอเพียง
การจัดการการผลิต
และการปฎิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
121301
121302
121303
121304
121305
146271
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
การบริหารความเสี่ยงและ
หลักการธุรกิจประกันภัย
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การเงินระหว่างประเทศ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

121306
121307
146371
121XXX
121XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสินเชื่อ
ระเบียบวิธวี ิจัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4

121401
121402
121XXX
121XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
121431
สหกิจศึกษา
1214032 การฝึกงาน
121433 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Management)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
B.B.A. (Business Management)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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122130
122210
122230

122231

122310
122330
122331
122332

122333

122211
122212
122334
122335

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ ้า 3(3-0-6)
Organizational Behavior and Leadership
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการ
Information Use in Business for Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(2-2-5)
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Decision Making in
Business
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication in Organization
การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
การอบรมและพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
Training and Personnel Development
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
การจัดการส้านักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
การเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
และการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Management in Business

122410
122420

122430
122431

122432
122433

146271

146371

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
49
หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
การจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
การศึกษาความเป็นไปได้
3(2-2-5)
ในการด้าเนินธุรกิจ
Feasibility Study in Business
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
นวัตกรรมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
และการจัดการความรู้
Business Innovation and Knowledge
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II

จานวนไม่น้อยกว่า
122336

12

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
122421 การบริหารคลังสินค้า
Warehouse Management
122440 การจัดการธุรกิจบริการ
Service Business Management

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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122450
122451

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
122452
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

จานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100004
122130
128120
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฏหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องต้น
หลักการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
122131
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134
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ชั้นปีที่ 2
122210
122230
122231
126100
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ ้า
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
การจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005172
122220

3(2-2-5)

122331
146271

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

00xxxx
122xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
121211
122310
122330
122420
122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ
การจัดการคุณภาพโดยรวม
การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

122332

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146371

122333
122433

122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
ระเบียบวิธวี ิจัย
นวัตกรรมทางธุรกิจ
และการจัดการความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
122410
122430
122431
122432
122xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การด้าเนินธุรกิจ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
13

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
122450 การฝึกงาน
122451 สหกิจศึกษา
122452 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principle of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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122410
128121

128221
128222
128321
128322
128323
128324
128325

128311
128326
128327
128328

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
ส้าหรับการตลาด
Ethics and Good Governance for Marketing
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
การตัดสินใจทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Decision Making
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(2-2-5)
Product and Pricing Administration
การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5)
Marketing Channel Administration
การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5)
Promotion Administration
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Service Marketing
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Administration
การบริหารการค้าปลีก
3(2-2-5)
Retailing Administration
การตลาดการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing

128330
128421
128423
128424
146271

146371

247241

จานวนไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
กลยุทธ์ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Strategies
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

จานวนไม่น้อยกว่า
128422

128425

128426

15

หน่วยกิต

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(2-2-5)
และการตลาดสัมพันธภาพ
Customer Experience Management and
Relationship Marketing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3(2-2-5)
และการบรรจุภัณฑ์
New Product Development and Packaging
การตลาดอิงการกุศล
3(2-2-5)
Cause Related Marketing
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128329

128491
128492

ผูป้ ระกอบการและการพัฒนา
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development

128427
128428

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 128493
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
การตลาดระดับโลก
Global Marketing
จานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
126100
128121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จริยธรรมธุรกิจและ
ธรรมาภิบาลส้าหรับการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
128120 หลักการตลาด
122131
หลักการจัดการ
124151
การบัญชีการเงิน
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
100004
121211
128221
221110
247241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

122220
122210
128222
146271
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตัดสินใจทางการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
128321
128322
128323
128xxx
128xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
การบริหารช่องทางทางการตลาด
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

128421
128423
128424
128xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการการตลาด
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

128324
128325
128330
146371
128xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การตลาดดิจิทัล
การตลาดบริการ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

รวม

13

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
128491 การฝึกงาน*
128492 สหกิจศึกษา*
128493 การศึกษาอิสระ*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
B.B.A. (Tourism)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

126
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122220
122232

123221

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
Tourism and Hospitality Industry

006143

122241

124151
126100

จานวนไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business
Statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
3(2-2-5)

123331
123332

60
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
หลักและวิธกี ารจัดน้าเที่ยว
Procedure of Tour Operation

3(2-2-5)
3(1-4-4)
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123222
123231
123333
123321

123241
123242

123341

146131

146271

146372

จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4)
Psychology and Art of Services
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
Food and Beverage Management
หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
Strategic Management in Tourism Industry
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destinations
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
3(2-2-5)
และประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว
Thai History Archaeology and Arts History for
Tourism
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tourism Business Management
วิชาเฉพาะเลือก ภาษา
วิชาเฉพาะเลือกภาษาบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

123431
123432
123433

123342

123343

งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
หลักมัคคุเทศก์
3(1-4-4)
Principles of Tour Guide
การคิดเชิงบูรณาการและ
3(2-2-5)
สัมมนาทางการท่องเที่ยว
Integrated Thinking and Seminar in Tourism

จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
จานวน
15
หน่วยกิต
อุตสาหกรรมการขนส่งกับ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว
Transportation Industry and Tourism
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Innovative Tourism

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน

12

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะเลือกภาษาเลือก
โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
146373
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communications I
146471
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
English for Tourism II
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142111
142112
142211

143381
143383
143384

145103
145104
145111

กลุ่มวิชาภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5)

142361

3(2-2-5)
142461
3(2-2-5)

3(2-2-5)

143481

3(2-2-5)

143482

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
Chinese for Tourist Business
ภาษาจีนส้าหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide

3(2-2-5)

ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-3-5)

145121

3(2-3-5)
145368
3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
ภาษาฝรั่งเศสด้านอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
การท่องเที่ยวและการบริการ 1
French for Hospitality Management I

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ตามที่สาขาวิชาการท่องเที่ยวก้าหนดดังต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

123453

กลุ่มการโรงแรม
การจัดการงานแม่บ้าน
Housekeeping Management

3(2-2-5)

123454

การจัดการงานจัดเลีย้ ง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management

123351

กลุ่มการจัดนาเที่ยว
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
Recreation for Traveling

3(1-4-4)

123451

มรดกไทยและภูมิปัญญา
3(2-2-5)
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Thai Heritage and Local Wisdom for Tourism
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123352
123455

123353

123354
123452

123461
123462

กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ
การจัดการธุรกิจการบิน
Aviation Business Management
การตลาดบริการ
Service Marketing

3(2-2-5)

123457

การจัดการการประชุม
3(2-2-5)
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Management

123456

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเทียว
Cultural Management for Tourism
การบัญชีส้าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยว
Accounting for Tourism Business

3(2-2-5)

กลุ่มการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
การวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว
Tourist Destination Development and Planning
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based-Tourism Business Management
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

124252

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 123463
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิขา

จานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100004
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
123221
121201
122241
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
การเงินธุรกิจ
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(2-2-5)

123222

3(3-0-6)
3(2-2-5)

123231

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

122220
122232
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาและศิลปะในการ
บริการ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
123331
123333
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักการจัดการโรงแรม
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

123321
123332
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลยุทธ์การจัดการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักและวิธกี ารจัดน้าเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
123431
123432
123433
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
งานบริการส่วนหน้า
หลักการมัคคุเทศก์
การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนา
ทางการท่องเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกบังคับภาษา
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
123461 การฝึกงาน
123462 สหกิจศึกษา
123463 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
1(0-2-1)
Swimming

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161
004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดบินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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006141

006142

005170

100004
121201
122130
122220
122241

122433
124101
124201

124111
124211

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006145
006245

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ 3(2-2-5)
ธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
การบัญชีขนั้ ต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
Taxation I
วิชาชีพบังคับ
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
การบัญชีขนั้ กลาง 1
Intermediate Accounting I

006144

124301
124401

126100
146271

146371

221130

3(2-2-5)

124314

3(2-2-5)

124315

จานวนไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
จานวน
42
หน่วยกิต
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การก้ากับดูแลกิจการและ
3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
Corporate Governance and Accounting
Professional Ethics
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Principles of Information Systems
จานวน
36
การบัญชีขนั้ สูง 2
Advanced Accounting II
การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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124212

การบัญชีขนั้ กลาง 2
Intermediate Accounting II
124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
124311 การบัญชีขนั้ สูง 1
Advanced Accounting I
124312 การสอบบัญชี
Auditing
124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

124421

3(2-2-5)
124411
3(2-2-5)
3(2-2-5)

124412

3(2-2-5)

124413

3(2-2-5)

124414

Internal Audit and Internal Control
รายงานการเงินและการ
3(2-2-5)
วิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Educations

วิชาชีพเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาชีพเลือกสัมมนา
จานวน
สัมมนา
3(0-6-3)
Seminar

กลุ่มวิชาชีพเลือกทางการบัญชี
124331 การบัญชีเกษตรกรรม*
3(2-2-5)
124336
Agricultural Accounting
124332 การบัญชีโรงแรม*
3(2-2-5)
Hotel Accounting
124337
124333 การบัญชีธนาคาร*
3(2-2-5)
Bank Accounting
124338
124334 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
124335 การวางแผนก้าไรและการควบคุม 3(2-2-5)
Profit Planning and Control
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา จ้านวน 3 หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

จานวน
12
หน่วยกิต
การตรวจสอบและควบคุม
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
การวางระบบบัญชี
3(1-4-4)
Accounting System Design
การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation II

วิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
221130
126100
124101
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การบัญชีขนั้ ต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
122130 หลักการจัดการ
124111
การบัญชีต้นทุน
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
122220
124211
124201
100004
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการตลาด
การบัญชีขนั้ กลาง 1
การภาษีอากร 1
กฎหมายธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

121201
146271
124212
124213
124xxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การบัญชีขนั้ กลาง 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146371
122241
124311
124315
124313
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
การบัญชีขนั้ สูง 1
การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุม
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วิชาชีพเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

124301
124314
124312
124xxx
124xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การบัญชีขนั้ สูง 2
การสอบบัญชี
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
122433
124401
124411
124xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การก้ากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางวิชาชีพบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
วิชาชีพเลือก (วิชาสัมมนา)
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
124412
การฝึกงาน
124413 การศึกษาอิสระ
124414
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
1(0-2-1)
Swimming

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161
004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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006141

006142

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

005170

กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

122140

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
กฎหมายธุรกิจ
Business Law

10004

3(3-0-6)

006245

จานวน
91
จานวน
27
จานวน
9
การบัญชีขั้นต้น
Principles of Accounting

หน่วยกิต

247241

จานวน
สถิติธุรกิจ
Business Statistics

หน่วยกิต
3(2-2-5)

146371

จานวน
12
หน่วยกิต
จานวน
6
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2

124101

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics 1

146271

กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1

142112

006145

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

241111

142111

006144

ภาษาอื่นๆ ให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II

143381
143383

ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Skills I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese Skills II

6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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126111
126112
126113
126211
126212
126220
126250

126311

126431

126443
126451

126461

126404

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics Development
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
Economics of Money and Banking
เศรษฐมิติ
Econometrics
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
International Monetary Economics
การคลังท้องถิ่น
Local Finance
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
Investment and Portfolio Analysis
เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
Economics of Tourism

3(3-0-6)

126312

3(3-0-6)

126313

3(2-2-5)

126330

3(3-0-6)

126340

3(3-0-6)

126360

3(3-0-6)
126380
3(3-0-6)
126390
3(2-2-5)

126411

3(3-0-6)

126471

3(2-2-5)

126482

3(2-2-5)

126492
126493

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training

126406

จานวน
58
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Thai Economy
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Economics
การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
3(2-2-5)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
Labor and Human Resources Economics
การวิเคราะห์โครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
ธนกิจการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Finance

จานวน
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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126405

สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
122140
126111
241111
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
คณิตศาสตร์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
005172
126112
126113

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การจัดการด้าเนินชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
คณิตเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
100004
126211
124101
247241
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
การบัญชีขนั้ ต้น
สถิติธุรกิจ
ศึกษาทั่วไป เลือก
ศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146271
126212
126220
126250
14xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146371
126311
126330
126340
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐกิจไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
126404 การฝึกงาน *
126405 สหกิจศึกษา *
126406 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

126312
126313
126360
126380
126390
xxxxxx
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
126411
126xxx
126xxx
126xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
13

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
มหาวิท ยาลัยพะเยาก่อ ตั้งขึ้นตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิท ยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น สานักวิชา วันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ มวิชา คือ กลุ่ม วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด
สอน 7 หลักสูต รด้วยกัน เพื่ อ เพิ่ มคุณ ภาพชีวิต ของประชากร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าเอาองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็น
การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวัง
จะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร มี ม ติ เปลี่ ย นชื่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” และ
ในวั น ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
ก ารจั ด ตั้ งเป็ น “ม ห าวิ ท ยาลั ยพ ะเย า” แล ะแย ก เป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญา
เพื่ อ ค ว า ม เข้ ม แ ข็ งข อ งชุ ม ช น ” (Wisdom for Community
Empowerment) สานั ก วิชาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ย ก
ฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตัง้ แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.2 สาขาวิชาเคมี
1.3 สาขาวิชาชีววิทยา
1.4 สาขาวิชาฟิสกิ ส์
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1.6 สาขาวิชาสถิติ
1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาชีพในหน่วยงานที่ต้องการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และอาชีพอิสระ และอื่นๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เคมี นั ก วิ จั ย บุ ค ลากรทางด้ า น
การศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ หน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน พนั ง งานส่ ง เสริ ม การขายเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, นั ก วิ ท ยาศาสตร์ , นั ก วิ จั ย ,
เจ้าหน้าที่ป ฎิบัติการ, ตัวแทนจาหน่ายเครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร์
ผู้ประกอบธุรกิจ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัย, นักวิท ยาศาสตร์, บุค ลากรทางการศึก ษา, นั ก
ดาราศาสตร์, โปรแกรมเมอร์, ตารวจหน่วยพิสู จน์ห ลักฐาน,
ฝ่ายตรวจสอบคุ ณ ภาพ, ควบคุ ม การผลิ ต, ตั วแทนจ าหน่า ย
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, อุปกรร์การแพทย์ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า, บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา, นั ก พั ฒ นาโปรแกรมการออกก าลั ง กาย,
ผู้ฝึกสอนสุขภาพส่วนตัว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
นักสถิติ,นักออกแบบโปรแกรม,นักวิจัย,นักวิเคราะห์ระบบ
,บุคลากรทางการศึกษา, พนักงานธนาคาร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง,เจ้าหน้าที่วางแผนและ
ควบคุมการผลิต, นักเวชสถิติ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์, นักวิจัยด้านวัสดุ
ศาสตร์ , เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพ, เจ้ า หน้ า ที่
เทคนิ ค ด้ า นเครื่ อ งมื อ วิ เคราะห์ , บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา,
อาจารย์, นักวิชาการ และอื่นๆ
สถานที่ตงั้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1713
โทรสาร 0-5446-6664
E-mail : Science_sc@hotmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241211
242104

241121
241221
241222
241223

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
ทฤษฎีเซต
Set Theory
เคมี 1
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส
Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีจ้านวน
Theory of Numbers

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

244101

3(2-2-5)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

87
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

4(3-3-8)

3(2-2-5)

241323

4(3-2-7)

241324

3(2-2-5)

241421

3(2-2-5)

241422

ไม่น้อยกว่า
62
จานวน
44
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
Numerical Methods I
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
Numerical Methods II
สัมมนา
Seminar
โครงงาน
Senior Project

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
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241224
241225
241321
241322

241331
241332

241333
241334
241335
241336

247231
247321
247322
247324

พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
กลุ่มวิชาสถิติ
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistics Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
Categorical Data Analysis

3(3-0-6)

241441
241442
241443
247221

จานวนไม่น้อยกว่า

241337
241431
241432
241433
241434
241435

247342

3(2-2-5)
247371
3(2-2-5)
247381
3(2-2-5)

การศึกษาอิสระ *
Independent Study
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-operative Education
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

18

การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Analysis
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
Vector Analysis
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
Fourier series and Applications
หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Topics in Mathematics

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
การวิจัยด้าเนินการ 1
3(2-2-5)
Operations Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
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247341

สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฎีจ้านวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
241321
241322
241323
247221
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

241324
00xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
241421
241422
xxxxxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
10

1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
241441 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
241443 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

146111

146200

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242105
243101
244103

247221

จานวนไม่น้อยกว่า

93

หน่วยกิต

จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

26

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

9

4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
242221 เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
242241 เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
242242 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
242331 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242411

242412
242413

242423
242424

242332
242341
242451
242452
242453
242454
365215

ไม่น้อยกว่า
58
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
242414
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
242415
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีค้านวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry

หัวข้อคัดสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
3(2-2-5)
วิเคราะห์ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวข้อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry

242426
242427

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต
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242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
Electroanalytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
Applied Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products

3(2-2-5)

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

หัวข้อคัดสรรทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Selected Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005173
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
18

146111

3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
146200
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
16

4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
242454
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
13

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
242451 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
242452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
242453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
46
25

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry

จานวนไม่น้อยกว่า
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

21

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
243103 ชีววิทยา 3
Biology III
243212 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
243251 นิเวศวิทยา
Ecology
243301 วิวัฒนาการ
Evolution
243321 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

243341

4(3-3-8)

243401

4(3-3-8)

243491

3(3-0-6)

243492

3(2-3-6)

243493

3(2-3-6)

243494

วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

243322

243421
243422

243332
243333
243432

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ศาสตร์ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology

3(2–3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
47
จานวนไม่น้อยกว่า
35
พันธุศาสตร์
Genetics
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า

243423
243424

3(2–3-6)

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
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243342
243441

243351

243352
243451

243361

243461

243471
243472

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ
สัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิ
3(2-3-6)
ปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
การวาดภาพและถ่ายภาพทาง
3(1-4-4)
วิทยาศาสตร์
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
การเลีย้ งผึ้ง
Apiculture
แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 3
146111
243341
247111
361201
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
17

3(3-0-6)

146200

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243301
243321
243331
243xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
243492
การศึกษาอิสระ
243493
การฝึกงาน
243494
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
B.Sc. (Physics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

126
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241225
242104

146200

244181

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Methods in Physics

243101
244101
244102

จานวนไม่น้อยกว่า

90

หน่วยกิต

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

25

หน่วยกิต
4(3-3-8)

247221

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

244321

จานวน
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics

4(3-3-8)
4(3-3-8)

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)

47

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
244211 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics
244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
244282 การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

244301
244312
244313
244351

วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มเชิงทฤษฎี
ฟิสิกส์เชิงค้านวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics

244331
244341
244381
244382
244491
244492
244493
244494
244495

ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ชั้นสูง 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า

244361
244371
244451
244471

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Astronomy
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics

12

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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244332
244342

244421
244441

กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System

244442

244452
244461

244496

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
3(2-2-5)
โปรแกรม
Microcontroller and Programming
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน้าและสาร
3(3-0-6)
ตัวน้ายวดยิ่ง
Semiconductor and Superconductor
Physics
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topic in Physics

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
244101 ฟิสิกส์ 1
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
241112
243101
244181
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 2
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
241225
242104
244211
244221
244281
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เคมี 1
กลศาสตร์ 1
อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146200
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การสั่นสะเทือนและคลื่น
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes

ชั้นปีที่ 3
244241
244331
244311
244381
244341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าหรับฟิสิกส์
ทัศนศาสตร์
กลศาสตร์ควอนตัม 1
การทดลองฟิสิกส์ 3
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถิติวิเคราะห์
16

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

244321
244382
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ชั้นสูง 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
244493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
244494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
244495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
Bachelor of Science (Science and Technology in Sports)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
B.Sc. (Science and Technology in Sports)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242104
244104

146111

146200

248111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(2-2-5)

363218

4(3-3-8)

367200

จานวนไม่น้อยกว่า
87
จานวน
16
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
3(3-0-6)
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical Education and
Sports Science

248331

248351

248361

จานวนไม่น้อยกว่า
65
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
สถิติและการประเมินผลทาง
3(2-2-5)
พลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in Physical
Education and Sports
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล
3(2-2-5)
ศึกษาส้าหรับผูพ้ ิการ
Sports Science and Physical Education for
Disabilities
หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching Principle in Basketball
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248160
248201
248221
248241

248242
248260
248261
248262

248266
248321
248322
248323

248162

248163

หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Gymnastic
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
การเรียนรู้ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Learning of Motor Skill
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Information Technology for Sport Science
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Football
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Track and
Field
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา
หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้า
1(0-2-1)
จังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle in Rhythmic
Activities and Aerobic Dance
หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong

248381

248411

248431
248441

365212
248491
248492
248493

โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
3(2-2-5)
การกีฬา
Nutrition for Health and sports
หลักการฝึกและการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
Principles of Sport training and Program
Design for Physical enhancing
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวนไม่น้อยกว่า

248168
248169
248263

8

หน่วยกิต

หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
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248164
248165
248166
248167

หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Badminton
หลักการฝึกและสอนเทนนิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ
1(0-2-1)
มวยสากล
Training and Teaching Principle in Muay Thai
and Boxing

248264
248265

หลักการฝึกและสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal
หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Social
Dance

กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาศึกษา

248131
248132

248101
248171
248181

การจัดการแข่งขันกีฬา
3(2-2-5)
Organizing of Sport Competition
การจัดการทางพลศึกษาและการ 3(2-2-5)
กีฬา
Physical Education and Sports Management
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Sport for Community Development
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities

248182
248472
248481

วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Way of Health
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
3(2-2-5)
ศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety Program in
School

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
241111
242104
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

ชั้นปีที่ 2
146111
244104
248201
248241
248266
365212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
หรือ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19-21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
248321
248322
248331
248361
xxxxxx
รวม

248411
248431
248441
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
สถิติและการประเมินผลทางพล
ศึกษาและการกีฬา
หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
วิชาเลือกเสรี
16

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

248323
248351
248381
248xxx

1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล
ศึกษาส้าหรับผูพ้ ิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
วิชาเอกเลือก
หรือ
วิชาเลือกเสรี
13-15

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
หลักการฝึก การออกโปรแกรม
3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
248491 การฝึกงาน
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5) 248492 การศึกษาอิสระ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5) 248493 สหกิจศึกษา
ทางการกีฬา
รวม
6
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
หรือ 3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
หรือ 3(x-x-x)
11-15
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
วท.บ. (สถิติ)
B.Sc. (Statistics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

125
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

122140
146200
225120
241321

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business

006143

243101
244103
247221

3(3-0-6)

247361

3(3-0-6)

247371

3(2-2-5)

247381

3(2-2-5)

247451

จานวนไม่น้อยกว่า

89

หน่วยกิต

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

25

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวนไม่น้อยกว่า
64
จานวน
46
การวางแผนการทดลอง 1
Design of Experiments I
การวิจัยด้าเนินการ 1
Operational Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques

4(3-3-8)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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247231
247321
247322
247325
247331

241231

241323
247323
247324
247341
247342

235032
235023

ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistical Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistical Theory II
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

247491
247492
247493
247494

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาสถิติ
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
3(2-2-5)
247343
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
247344
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods 1
247352
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
247362
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
247372
สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
247382
การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming

3(2-2-5)

235024

3(2-2-5)

225313

สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวน

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

18

หน่วยกิต

การตัดสินใจทางสถิติ
3(2-2-5)
Decision Making
สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
การวางแผนการทดลอง 2
3(2-2-5)
Design of Experiments II
การวิจัยด้าเนินการ 2
3(2-2-5)
Operational Research II
การจ้าลอง
3(2-2-5)
Simulation

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3(2-2-5)
Object Oriented Programming II
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225100
225211

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3(2-2-5)
Object Oriented Programming I

228401

การจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information Technology Management

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
003134
003136
241111
243101
004xxx

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)

รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

001112
005172
005173
225120
241112
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 2
14

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์
สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน Introduction to
Computer Information Science
005171
146200

ชั้นปีที่ 3
122140
247321
247322
247331
247371
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอย
ทฤษฎีสถิติ 2
การวิจัยด้าเนินการ 1
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

247325
247361
247381
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวางแผนการทดลอง 1
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
247451
247491
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
247492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
247493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
247494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials
Technology)
: วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

122
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

242101
241111
241112

246101
246201

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักเคมี
4(3-3-8)
243101
Principle of Chemistry
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
244103
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
247325
Mathematics II

จานวนไม่น้อยกว่า
86
จานวน
21
จานวน
21
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Materials Science
เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials

จานวน
65
หน่วยกิต
จานวน
50
หน่วยกิต
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
3(2-3-6)
แม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and Magnetic Properties
of Materials

3(3-0-6)
3(3-0-6)

246303

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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246202

246221
246231
246241
246251

246252
246261

246301

246302

246306
246311
246312
246313

โครงสร้างและความบกพร่อง
3(3-0-6)
ของวัสดุ
Structure and Imperfection of Materials
โลหะและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Metals and Metal Processing
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Ceramics and Ceramic Processing
พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Polymers and Polymer Processing
ความปลอดภัยในกระบวนการ
3(2-3-6)
ทางอุตสาหกรรม
Industrial Processing Safety
อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Chemical Industry
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและ 1(0-3-2)
เทคโนโลยีวัสดุ
Chemical Industry and Materials Technology
Laboratory
อุณหพลศาสตร์และการแปลง
3(3-0-6)
เฟส
Thermodynamics and Phase Transformation
สมบัติทางกลและความร้อน
3(2-3-6)
ของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of Materials

246304

เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 1
Instrumentation and Characterization for
Materials I
246305 ระบบบริหารคุณภาพและ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Management
Systems
246401 เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 2
Instrumentation and Characterization for
Materials II
246491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
246492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
246493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
246494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(2-3-6)
246402
Introduction to Electronics
วัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composite Materials
นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
3(3-0-6) 246403
Nanotechnology and Nanomaterials
การสึกหรอ
3(3-0-6)
246411
Wear

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Selected Topics in Chemical Industry and
Materials Technology
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Applications
วัสดุทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
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246351
246352

246321
246322

246331
246332

246341
246342

ปริมาณสารสัมพันธ์
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical Industrial
Reactor
กลุ่มวิชาโลหะ
โลหกรรมกายภาพ
Physical Metallurgy
การสกัดโลหะและการท้าให้
บริสุทธิ์
Metals Extraction and Refining
กลุ่มวิชาเซรามิกส์
เทคโนโลยีซีเมนต์
Cement Technology
เซรามิกส์ไฟฟ้า
Electroceramic
กลุ่มวิชาพอลิเมอร์
การน้าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่
Polymer Recycling
พอลิเมอร์ชีวภาพ
Bio-polymers

3(3-0-6)

246412
246413
246451

246421

3(2-3-6)

3(3-0-6)

246431

3(2-3-6)

246432

3(2-3-6)

246441

เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
เทคโนโลยีอนุภาคผง
3(3-0-6)
Particulate Powder Technology
อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry

การกัดกร่อนและการควบคุม
3(3-0-6)
การกัดกร่อน
Corrosion and Corrosion Control

เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล
Glass and Enamel Technology
วัสดุทนไฟ
Refractory Materials

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
241111
คณิตศาสตร์ 1
242101 หลักเคมี
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
241112
243101
246101
004xxx
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8) 246221
246201 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6) 246231
246202 โครงสร้างและความบกพร่อง
3(3-0-6)
ของวัสดุ
246241
246251 ความปลอดภัยในกระบวนการ
3(2-3-6)
ทางอุตสาหกรรม
246252
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x) 246261
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต 00xxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ
รวม
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

ภาคการศึกษาปลาย
โลหะและกระบวนการผลิต
เซรามิกส์และกระบวนการ
ผลิต
พอลิเมอร์และกระบวนการ
ผลิต
อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
16

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
246301
246302
246303
246xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
สมบัติทางกลและความร้อนของ
วัสดุ
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
แม่เหล็กของวัสดุ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(3-0-6)
3(2-3-6)

246304
246305

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

247325
246xxx
246xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 1
ระบบบริหารคุณภาพและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
246401
246491
246xxx
246xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 2
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
246492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
246493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
246494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
School of Medical Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ได้ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุล าคม 2550 โดยวัตถุป ระสงค์
หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขและแผนพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ตลอดจนเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอน ใน
ระดั บพื้ นฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์
พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุ ข ภ าพ ได้ แก่ ค ณ ะเภ สั ชศาส ต ร์ พยาบาลศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุ ข ศาสตร์ และนิ สิ ต ในกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนี้ ยังมุ่ งที่ จ ะสร้างและพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัย
เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในปีการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ จั ดท ารายงานการประเมิ น ตนเอง ภายใต้ เกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ต ามตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ ของ ส มศ. หลั ง จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้
เยี่ยมสารวจและเข้าประเมินผลการดาเนินงานของคณะ
ผู้ ป ระเมิ น ได้ ร ายงานถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น ของคณ ะ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ห ลั ง จากได้ รั บ รายงานแล้ ว
คณาจารย์ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาที่ยังขาดแผนงานที่เป็น
รูปธรรม ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานในอนาคตเป็นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธาน วิสั ย ทั ศ น์
และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงได้มีการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็ น
กรอบในการดาเนินงาน ในเบื้องต้นมีเป้าหมายระยะสั้ น
คือ 5 ปี (พ.ศ. 2552–2556) ให้สอดรับกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาศั ย การระดมความคิ ด ของ
คณาจารย์ ในคณะ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่

คณะ และให้ ค ณะวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ มี ม าตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1.2 สาขาวิชาชีวเคมี
1.3 โภชนาการและโภชนบาบัด
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นักจุลชีววิทยา, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, ผูค้ วบคุม
คุ ณ ภาพ, พนั ก งานท างานในแผนกวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นโรงงานบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ยา อาหารและ
เครื่องสาอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
บุ ค ล าก รท างก าร ศึ ก ษ า ,นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร์ ,
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ , นั ก วิ จั ย , ผู้ ช่ว ยนั ก วิ จั ย ,ผู้
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ, พนั ก งานท างานในแผนกวิ จั ย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่/พนักงานตัวแทนขาย,ศึกษา
ต่อในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและโภชนบาบัด
นั ก โภชนบ าบั ด ,บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, นั ก วิจั ย ,
เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการและโภชนบาบัด ,ที่ปรึกษาด้าน
โภชนาการและโภชนบาบัด , ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย์ และโภชนเภสัชภัณฑ์
หรือประกอบอาชีพอิสระ
สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1758
โทรสาร 0-5446-6663
E-mail : medsci.up@gmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103

146200

122140
242120

361201

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
วิชาแกน
จานวน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
General and Organic Chemistry
Introductory Physics
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

3(3-0-6)

247111
361301

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

4(3-3-8)

361351

91
35
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

จานวน
20
ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
จานวน
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

56
41

3(2-3-6)
4(3-3-8)
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361202
361221
361281

361302
361303
361311
361331

361304
361305
361306
361341
361352

ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
3(2-3-6)
จัดการห้องปฏิบัติการ
Scientific Instrumentation and Laboratory
Management
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
4(3-3-8)
จุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
วิชาเอกเลือก
ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
Phycology
จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology

361401

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361493 ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361495 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

361371

3(2-3-6)

361441

3(2-3-6)

361451

3(2-3-6)

361452

3(2-3-6)

361471

จานวน
15
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146200
361201
365215
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242120
361202
361221
361281
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราวิทยา
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
การจัดการห้องปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
19

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
122140
247111
361301
361331
361351
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

361302
361303
361311
361xxx
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ไวรัสวิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
361401
361491
361492
361xxx
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

2(1-3-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
361493 การฝึกงาน
361494 สหกิจศึกษา
361495 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)
วท.บ. (ชีวเคมี)
B.Sc. (Biochemistry)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242101
243101

146200

242141
242111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานอาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243211
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
244103
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
247111
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

จานวนไม่น้อยกว่า
92
จานวนไม่น้อยกว่า
43
จานวน
24
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Application

จานวน
19
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

หน่วยกิต
4(3-3-8)

242120
361201

4(3-3-8)
3(3-0-6)

4(3-3-8)
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361301
365221
365321
365313
365341
365361
365362

365331

365332
365433

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principle Biochemistry
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiological Biochemistry
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8)
Diseases and Disorders in Biochemistry
ชีวเคมีเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Biochemical Technology
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
3(2-3-6)
โมเลกุล
Techniques in Cells and Molecular Biology
วิชาเอกเลือก
พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิด
3(2-3-6)
มะเร็ง
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก
3(2-3-6)
ธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products

จานวนไม่น้อยกว่า
49
หน่วยกิต
จานวน
34
หน่วยกิต
365391 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
365432 หัวข้อพิเศษ
3(2-3-6)
Special Topics
365492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
365493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
365494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

365434
365435

365436

จานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
ชีวเคมีของเวชส้าอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ชีวเคมีของภาวะเครียด
3(2-3-6)
ออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
3(2-3-6)
และเนือ้ เยื่อ
Techniques in Cell and Tissue Culture

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005172
242101
241111
243101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
001171
241112
243211
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
คณิตศาสตร์ 2
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ฟิสิกส์เบื้องต้น
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001134
003136
242141
247111
361201
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
เคมีอนิ ทรีย์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก**
20

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้ เลือกเรี ยนเพียง 1 รายวิชา
** ให้ นิสิตเลือกเรี ยนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

001173
242111
242120
365221
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
ใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หลักการของชีวเคมี
ศึกษาทั่วไปเลือก
17

2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
361301 ระเบียบวิธวี ิจัย
365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี
365362 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
โมเลกุล
รวม
16
146200

3(2-2-5)

365313

3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

365361
365391
365xxx
365xxx
xxxxxx
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
17

4(3-3-8)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
365432
365xxx
365xxx
365xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อพิเศษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
365493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
365494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
365495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและโภชนบาบัด)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
วท.บ. (โภชนาการและโภชนบาบัด)
B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120
243211
244104
247111

146200

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
พื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
92
จานวน
64
จานวน
38
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
366300 พยาธิวิทยาพืน้ ฐาน
Life Science Physicdf
Basic Pathology
367201 สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
Food Science and Technology

หน่วยกิต
3(2-3-6)

368212

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-7)
3(2-3-6)
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324352
361301
368110
368211

368321
368322
368323
368424
368425

368340

368341
368442

การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
Food and Basic Nutrition
เคมีอาหาร
Food Chemistry

2(1-3-4)

368313

3(2-3-6)
3(3-0-6)

368314

3(2-3-6)

368320

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4)
Nutritional Counseling
การจัดการการบริการอาหาร
2(1-3-4)
Food Service Management
โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
โภชนบ้าบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเลือก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชน
3(2-3-6)
เภสัชภัณฑ์
Natural Products and Nutraceuticals
พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Pathology
พิษวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Toxicology

368426
368430
368431
368432
368433

368443
368444

การวิเคราะห์อาหารและการ
3(2-3-6)
ประเมินภาวะโภชนาการ
Food Analysis and Assessment of
Nutritional Status
โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Biochemical Nutrition
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
จานวนไม่น้อยกว่า
28
จานวน
22
โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า
โภชนาการเชิงโมเลกุล
Molecular Nutrition
โภชนพันธุศาสตร์
Nutrigenomics

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-3-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
241111
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243211
244104
368110
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
368211 เคมีอาหาร
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242120
341334
363221
367201
368212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
247111 ชีวสถิติ
361301 ระเบียบวิธวี ิจัย
366300 พยาธิวิทยาพืน้ ฐาน
368313 การวิเคราะห์อาหารและการ
ประเมินภาวะโภชนาการ
368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์
รวม
18
146200

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-2-7)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

324352
368320
368321
368322
368323
368xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสุขาภิบาลอาหาร
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ
การจัดการการบริการอาหาร
โภชนาการทางคลินิก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
368424
368425
368426
368430
368xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร
โภชนบ้าบัดทางการแพทย์
โภชนาการชุมชน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
368431 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
368432 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
368433 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
* นิสิตต้องผ่านรายวิชาเอกบังคับจ้านวน 22 หน่วยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ต่ เดิ ม คื อ ส า นั ก วิ ช า
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา ก่อตั้งเมื่อ ปีการศึกษา 2545
จัดการเรียนการสอนในหลัก สูต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต 4
สาขาวิช า ประกอบด้ วย สาขาวิชาวิศ วกรรมโยธา สาขาวิช า
วิศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ชาวิศวกรรมเครื่อ งกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนิสติ ชั้นปี
ที่ 1 และชั้ น ปี ที่ 2 เมื่ อ นิ สิ ต ขึ้ น ชั้ น ปี ที่ 3 นิ สิ ต จะไปศึ ก ษาใน
ระดั บ ชั้ น ปี ที่ 3 และชั้ น ปี ที่ 4 ที่ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยนเรศวร จังหวัดพิ ษ ณุ โลก หลังจากปีการศึกษา
2545 เป็นต้นมา
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง มีการดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายใน พร้อมทั้งเริ่ม
เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้างในปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา
2552 ส านั ก วิ ช าฯมี ค วามพ ร้ อ มท างด้ า นบุ ค ลากรและ
ห้องปฏิบัติการมากขึ้น จึงได้จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3
แต่ ยั ง คงได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พิ ษ ณุ โลก ในการสอน ชั้ น ปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2553 มหาวิท ยาลั ยนเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียม
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
โดยสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้รับ การยกฐานะขึ้นเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และสามารถ
จัด การเรีย นการสอนส าหรับ นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 3 และชั้ น ปี ที่ 4 จน
ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รได้ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเปิ ด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา เปิด สอนในปีก ารศึกษา 2553 และหลัก สูต รวิศวกรรม
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมไฟฟ้ า เปิ ด สอนในปี
การศึกษา ปี 2556
ปั จ จุ บั น คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 4 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเปิ ด
สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 3 หลักสูตร
ได้แก่ การบริหารงานก่อสร้าง (ภาคพิเศษ) พร้อมทั้งวิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ออกแบบกลไก และเครือ่ งจักรกลต่างๆ ยานยนต์และ
อากาศยาน การแปรรูปพลังงาน และงานระบบต่าง ๆ เช่น
ระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง : ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง
บารุงรักษา เกี่ยวกับระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ่ายไฟฟ้า
กาลัง การตรวจสอบ การวางแผนโครงการ และให้คาปรึกษา
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สื่ อ สาร : ออกแบบ ควบคุ ม
ติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษา เกี่ ย วกั บ ระบบเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
โทรศัพท์ การตรวจสอบ ซ่อม และใช้งานอุปกรณ์ส่ือสาร การ
หาตาแหน่งติดตั้งสถานีรับ -ส่งสัญ ญาณระบบสื่อ สาร และให้
คาปรึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ก่ อ สร้ า งและออกแบบงานอาคาร อาคารสาธารณะ
คลั ง สิ น ค้ า โครงสร้ างที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หอ ปล่ อ ง โครงสร้ า ง
สะพาน ชิน้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสาเร็จ เสาเข็มคอนกรีต
โครงสร้า งใต้ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว ทางสาธารณะ ระบบ
ชลประทาน โครงสร้างที่มีการกักของไหล ท่อส่งน้า ท่อระบาย
น้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
งานเกี่ย วกั บ การลดเวลาการปฏิ บัติง าน ค่าใช้จ่าย วัส ดุ
พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพ
ของการผลิต งานด้านระบบการผลิตและเครื่องจักร งานด้าน
การบริหาร งานทางวิศวกรรม
สถานที่ตงั้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3389
โทรสาร 054-466-662
E-mail : Engineering@up.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 479

006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

226101

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 242101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6) 244101
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6) 244102
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

111
99

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต

27

หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming

261233

จานวน
เทอร์โมไดนามิกส์ 2
Thermodynamics II
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261101
261111
261213
261221
261231

261211
261212
261241

261301
261311
261312
261313
261331
261332
261341

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
กลศาสตร์ของของแข็ง 1
Mechanicsof Solids I
กลศาสตร์ของของไหล
Mechanics of Fluids
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
Thermodynamics I

3(2-3-6)

264101

3(3-0-6)
264201
3(3-0-6)
264301
3(3-0-6)

เครื่องมือพื้นฐานทาง
2(1-3-4)
วิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Process I

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
เครื่องกล
Differential Equations in Mechanical
Engineering
เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
2(2-0-4)
Machine Design I
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
2(1-3-4)
Machine Design II
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engine
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods in Mechanical Engineering

261351
261391

261392

261431
261441
261491
261492

262201
264202

จานวน
48
หน่วยกิต
การท้าความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 1
Laboratory for Mechanical Engineers I
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
ระเบียบวิธวี ิจัย
1(0-3-2)
Research Methodology
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
เครื่องกล
Mechanical Engineering Project
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
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261411
261412

261421
261422
261423

261432

261433

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Method
การออกแบบเครื่องจักรกล 3
Machine Design III

จานวนไม่น้อยกว่า
3(2-3-6)

261413

3(3-0-6)

261414

กลุ่มวิชากลศาสตร์ของของไหล
กลศาสตร์ของของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
ระบบส่งก้าลังโดยใช้ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Power Systems

261424
261425
261426

กลุ่มวิชาเทอร์โมไดนามิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน 3(3-0-6)
261434
ความร้อน
Heat Exchanger Design
261435
กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine

12

หน่วยกิต

กลศาสตร์ของของแข็ง 2
3(3-0-6)
Mechanics of Solids II
หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์
3(3-0-6)
วิศวกรรม
Selected Topics in Engineering Mechanics

การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
Design of Piping Systems
อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Aerodynamics
หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์
3(3-0-6)
ของของไหล
Selected Topics in Mechanics of Fluids

การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
Thermal System Design
หัวข้อคัดสรรทางเทอร์โม
3(3-0-6)
ไดนามิกส์
Selected Topics in Thermodynamics

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ พลศาสตร์และการควบคุม

261442 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-3-6)
ส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
Measurement and Instruments for
Mechanical Engineers
261443 พื้นฐานของหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Fundamental of Robotics
261444 การออกแบบและการผลิต
3(2-3-6)
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Aided Design and Manufacturing

261446

261447

261448

การควบคุมสมัยใหม่ในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Modern control in mechanical engineering
พืน้ ฐานแมคคาทรอนิกส์
3(2-3-6)
ส้าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechatronics for Mechanical
Engineering
หัวข้อคัดสรรทางด้าน
3(3-0-6)
พลศาสตร์และการควบคุม
Selected Topics in Dynamics and Control
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261445 การประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
ดิจิทัลและการควบคุม
Digital Signal Processing and Control

261451

261452
261453

275200

กลุ่มวิชาพลังงาน การทาความเย็นและปรับอากาศ
วิศวกรรมการปรับอากาศและ
3(3-0-6)
261454
การระบายอากาศ
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
การอนุรักษ์พลังงาน
3(2-3-6)
261455
Energy Conservation
แหล่งพลังงานที่น้ามาใช้ใหม่ได้
3(2-3-6)
Renewable Energy Resources

การจัดการพลังงานใน
3(3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Energy Management in Industries
หัวข้อคัดสรรทางพลังงาน
3(3-0-6)
การท้าความเย็นและปรับอากาศ
Selected Topics in Energy Refrigeration and
Air Conditioning

กลุ่มอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

261393

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
เครื่องกล
Training in Mechanical Engineering
ไม่น้อยกว่า (270 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005173
241152
244102
261111
264101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
226101
241253
261211
261231
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส 3
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
วัสดุวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

262201
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
กลศาสตร์ของของแข็ง 1
กลศาสตร์ของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ 2
สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี

รวม

21

261212
261213
261221
261233
261241

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
261301
261331
261311
264301
261391
264202
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เขียนแบบเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
กรรมวิธีการผลิต 1
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
สถิติวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

261312
261313
261332
261341
261351
261392
00xxxx*
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
การสั่นสะเทือนทางกล
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
การท้าความเย็น
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ:* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

261393

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
เครื่องกล
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
Training in Mechanical Engineering
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
146200
261431
261441
261491
2614xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเฉพาะเลือก
13

3(3-0-6)

261492

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

2614xx
2614xx
2614xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โครงงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
11

2(0-6-3)
3x-x-x)
3(x-x-x)
3x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

003134

004150
004151
004152
004153

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Eng. (Electrical Engineering)
จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

226101
261101
261111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
242101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
244102
Calculus III

จานวนไม่น้อยกว่า 111
จานวนไม่น้อยกว่า
96
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

จานวน

3

หน่วยกิต

จานวน
29
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
ระบบควบคุม
Control Systems

หน่วยกิต
1(0-3-2)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I

262215
262216
262323

4(3-3-8)
4(3-3-8)
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262211
262212

262213
262214
262221
262322

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis I
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields

3(3-0-6)

264101

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาบังคับ
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
Microprocessors

264201

262492
262493

262494

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะงาน
ให้เลือกเรียนงานใด งานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

262241
262342
262343
262344

262345

งานไฟฟ้ากาลัง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
การผลิต การส่ง และการจ่าย
3(3-0-6)
ก้าลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation, Transmission
and Distribution
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
จานวน
43
หน่วยกิต
จานวน
17
หน่วยกิต
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1-0-2)
ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-3)
Electrical Engineering Project II

จานวน

262346
262347
262448

262449
262450

26

หน่วยกิต

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก้าลัง 3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
ก้าลัง 2
Electrical Power Engineering Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
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262271
262372
262373
262374
262375

262424

262425

262426
262427

262451
262452
262453

งานไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing
หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory I
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking

262376
262477
262478
262479
262480

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
1) กลุ่มวิชางานไฟฟ้ากาลัง
กลุ่มวิศวกรรมควบคุม เมคคาทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
ระบบคอมพิวเตอร์และการ
3(3-0-6) 262428
เชื่อมโยง
Computer Systems and Interfacing
262429
ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรมและ
3(3-0-6)
อุปกรณ์ควบคุม
262430
Industrial Sensors and Control Devices
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
262431
Industrial Automation Systems
เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
Process Instrumentation
กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Materials
วิศวกรรมการส่องสว่าง
Illumination Engineering

3(3-0-6)

262455

3(3-0-6)
262456
3(3-0-6)

การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory II
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
จานวนไม่น้อยกว่า

15

การออกแบบระบบเครื่องมือวัด
Instrumentation System Design
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives
ระบบควบคุมแนวใหม่
Modern Control Systems
การควบคุมดิจิทัล
Digital Control

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
ในระบบไฟฟ้าก้าลัง
Computer Analysis in Power System
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าใน
3(3-0-6)
ระบบแรงต่้า
Electrical Safety of Low-Voltage Systems
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262454

262461
262462

262481

262482
262483
262484

275200

การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design

กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์ความร้อน
Thermal Sciences
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems

262457
262495

3(3-0-6)

262463

3(3-0-6)

262464

2) กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and Transmission
Lines
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
Radio-Wave Propagation
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication

262485
262486
262496

การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
ก้าลัง
Selected Topics in Electrical Engineering

พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
การอนุรักษ์และการจัดการ
3(3-0-6)
พลังงาน
Energy Conservation and Management

การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
Wireless Communications
การออกแบบระบบฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สื่อสาร
Selected l Topics in Communication Engineering

กลุ่มอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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262391

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
ไม่น้อยกว่า(270 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241151
แคลคูลัส 1
242101
หลักเคมี
244101
ฟิสิกส์ 1
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
004xxx
005173
226101
241152
244102
261111
264101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใช้งาน
21

3(3-0-6)
1(x-x-x)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
241253
262211
262212
262213
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การออกแบบวงจรดิจิทัล
วัสดุวิศวกรรม
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้ากาลัง
005171 ชีวิตและสุขภาพ
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262221 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
รวม

20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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งานไฟฟ้าสื่อสาร
005171 ชีวิตและสุขภาพ
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262221 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
262271 สัญญาณและระบบ
รวม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
262343 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง
262344 การผลิต การส่ง และการจ่าย
ก้าลังไฟฟ้า
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
19

ภาคการศึกษาปลาย
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
262373 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)

งานไฟฟ้ากาลัง
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
262323 ระบบควบคุม
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
ก้าลัง 1
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก้าลัง
รวม
17
งานไฟฟ้าสื่อสาร
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
262323 ระบบควบคุม
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
262376 การสื่อสารดิจิทัล
รวม
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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262391

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส้าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 2
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
รวม
15
งานไฟฟ้าสื่อสาร
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

15

ภาคการศึกษาปลาย
1(0-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

1(0-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้ากาลัง
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
14

2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262480 การสื่อสารทางแสง
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
14

2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
B.Eng. (Civil Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242101

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

111
99

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
3(3-0-6)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต
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226101
261101
263101
263211
263212
263261
263271

263213
263314
263315

263316
263317
263331
263333
263341

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ก้าลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
ก้าลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
การส้ารวจ
3(2-3-6)
Surveying
กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
2(1-3-4)
ทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering

263302

263362
264101

264201

263418

263442
263452
263453

263475
263492

จานวน
31
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
ค่ายฝึกงานส้ารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.)
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials

จานวน
44
หน่วยกิต
การออกแบบโครงสร้างไม้
4(3-3-8)
และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
ส้าหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
Civil Engineering Project

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 499

263419
263420
263421
263422

263334
263435
263436

263351
263363
263454

263373
263374

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงาน
3(2-2-5)
วิศวกรรมโยธา
Finite Element Method in Civil Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและปฐพี
ธรณีวิศวกรรม
2(1-2-3)
Engineering Geology
การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Theoretical Soil Mechanic

จานวนไม่น้อยกว่า

263423

263424

263425

263443
263444
263445

12

หน่วยกิต

พลศาสตร์ของโครงสร้าง
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to Structural Dynamics
โครงสร้างคอนกรีตหล่อ
3(3-0-6)
ส้าเร็จรูป
Precast Concrete Structures
ความคงทนของโครงสร้าง
3(3-0-6)
คอนกรีต
Durability of Concrete Structures

วัสดุการทาง
Highway Materials
วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและสารวจ
วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6) 263464
Engineering Management
การส้ารวจแนวทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
วิธีการก่อสร้างและการ
3(2-2-5) 263465
ประมาณราคา
Construction Methods and Cost Estimation

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
ส้าหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil
Engineering
การส้ารวจด้วยภาพถ่ายทาง
3(2-2-5)
อากาศ
Photogrammetric Surveying

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสุขาภิบาล
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6) 263477
Principle of Hydrology
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering

วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบประปาภายในอาคาร
Water Supply Engineering and Design in
Building
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263476

263493

วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
กลุ่มสหวิชา
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

263478

วิศวกรรมการระบายน้้า
Drainage Engineering

3(3-0-6)

275200

อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

263391

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

จานวนหน่วยกิต

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005173
241152
244102
263101
264101
004XXX

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
1(0-2-1)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
241253 แคลลูลัส 3
3(3-0-6)
263211 ก้าลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
264201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (English for Academic Purposes)

226101
263212
263213
263261
263271
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6) 146200
วิศวกรรมโยธา
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6) 263317
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-4)
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8) 263331
263362 ค่ายฝึกงานส้ารวจ*
1 หน่วยกิต 263341
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 00xxxx
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
263xxx วิชาเฉพาะเลือก**
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา
2 สัปดาห์
** ให้เลือกเรียนรายวิชา 263373 หลักอุทกวิทยา
(Principle of Hydrology) 3(3-0-6)
263391
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก้าลังวัสดุ 2
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
การส้ารวจ
กลศาสตร์ของไหล
วิชาเลือกเสรี
19

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
263333
263418
263442
263475
263xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมฐานราก
การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาเฉพาะเลือก
17

4(3-3-8)
4(3-3-8)

263452
263453

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

263492
263xxx
263xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารงานก่อสร้าง
กฎหมายและจรรยาบรรณ
ส้าหรับวิศวกรโยธา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242101

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า

111

หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
3(3-0-6)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต
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226101
261101
261111
261211
261232
262201

264221
264311
264312
264313

261221
261394
264431

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Thermodynamics
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
การวิจัยด้าเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Work Study

264101

264201
264202
264301
264302

264314
264322
264411
264423

กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มรายวิชาแกน
กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
264491
Mechanics of Fluids
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
264492
Mechanical Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
Industrial Engineering Laboratory

จานวน
33 หน่วยกิต
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Processes I
กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3-6)
Manufacturing Processes II

จานวน
24
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง
Maintenance Engineering
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
30
จานวน
9
สัมมนา
Seminar
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-3-2)
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264341
264342

264343

264344

264345
264346

264451
264452
264454
264455

กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
264441
Tool Engineering
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 264442
Industrial Cost Analysis

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และ
3(3-0-6)
โซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการสินค้าคงคลังและ
3(3-0-6)
คลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ
การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
3(3-0-6)
เครื่องกลวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision

264443
264444

264445

264446

กลุ่มรายวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
264461
Industrial Laws
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
264462
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
264464
การศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
Feasibility Study

จานวน

12

หน่วยกิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
และการจัดการ
Industrial Organization and Management

การขนส่งและกระจายสินค้า
3(3-0-6)
Transportation and Distribution
การออกแบบระบบขนถ่าย
3(3-0-6)
วัตถุดิบ
Material Handling Systems Design

ระบบคอมพิวเตอร์และ
3(3-0-6)
การเชื่อมต่อ
Computer System and Interfacing
ระบบควบคุมและแบบจ้าลอง
3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
จานวน

9

หน่วยกิต

การออกแบบและวิเคราะห์
3(3-0-6)
การทดลอง
Design and Analysis of Experiments
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(2-3-6)
Enterprise Resource Planning
วิศวกรรมโลหะการ
3(2-3-6)
Metallurgy Engineering
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264457
264458
264459

264471
264472
264473
264474

264481
264482
264483

275200

วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การยศาสตร์
Ergonomics
การประหยัดพลังงาน
Energy Conservation

3(3-0-6)

264465

3(3-0-6)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport
การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กลุ่มวิชาการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6)
Microprocessor Application
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanical Design

264466

264475

264476
264477

264484
264485

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
3(2-3-6)
การออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design, Manufacturing and
Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหการ
Selected topic in Industrial Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ
3(3-0-6)
โลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(2-3-6)
Flexible Manufacturing System
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence

กลุ่มสาขาวิศวกรรมอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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264391

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
241152 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
241253
261211
264201
264221
00xxxx
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purposes)

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
261221 กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา*
3(x-x-x)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชน
ส้าหรับวิศวกร (Community Development
Voluntary for Engineers)
146200

ชั้นปีที่ 3
261232
261394
264301
264311
264312
264314
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมวิธีการผลิต 1
การวิจัยด้าเนินงาน
การควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี
19

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
264302
264313
264322
2643xx
2643xx
xxxxxx
รวม

264391
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
กรรมวิธีการผลิต 2
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.)
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
264411
264423
264431
2644xx
264491
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
วิชาเอกบังคับ
3(x-x-x)
สัมมนา
1(0-3-2)
13

หน่วยกิต

2644xx
2644xx
2644xx
264492
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
10

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
หน่วยกิต
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คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยา
เขตที่ โรงเรีย นพะเยาพิ ท ยาคม ต่อ มาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ าย
สถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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 สาหรับ
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
พื้น ฐาน สาขาวิช าการจัด การธุ ร กิจ สาขาวิ ชาการบั ญ ชี และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี
การเรี ยนการสอนเพิ่ มขึ้ น อี ก 3 สาขาวิช า คื อ สาขาวิ ชาการ
ท่อ งเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์ และสาขาวิชาพัฒ นา
สังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็ น
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา
สั ง คม และได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าขาวิ ช าที่
รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วน
สาขาวิชาการจัดการธุร กิจ สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาการ
ท่อ งเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานัก
วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีก ารศึก ษา 2550 เปิ ดหลัก สูตร คื อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลปศาสตร์ จึง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาภาษาจีน
1.2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.3 สาขาวิชาภาษาไทย
1.4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาชีพ ในวงการอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยว การโรงแรม
และการประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ใน
องค์ ก รรั ฐ และเอกชน ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
บุค ลากรหรือ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ บุคลากรใน
สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน นักแปล ประกอบ
อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
บุค ลากรองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นักเขียน บรรณาธิการ
เป็ น ต้ น นั ก ธุ ร การวิ ช าชี พ ในหน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน
ผู้ช่วยวิจัยในสาขาที่ เกี่ยวข้อ งกับ ภาษา สังคม วัฒ นธรรมไทย
บุ ค ลากรในองค์ ก รสื่ อ สารมวลชนและประชาสั ม พั น ธ์ อาทิ
ผู้ส่ือ ข่าว ผู้ประกาศข่าว พนักงานต้อ นรับ ประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
นักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เลขานุการ นักเขียน นักแปล ล่าม นักพิสูจน์อักษร
นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา (กรณี ที่จะประกอบอาชีพ
บุคลากรทางการศึกษานอกเหนือจากในสถาบันอุดมศึกษา ต้อง
ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารของทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน บุ ค ลากรในวงการอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว การ
โรงแรม สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การนาเข้าและส่งออก
สินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์
สถานที่ตงั้
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1382
โทรสาร.0-5446-6660
E-mail : libarts@up.ac.th
www.libarts.up.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

123
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

142398

142111
142112

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

142213

3(2-2-5)

142231

จานวนไม่น้อยกว่า
87
จานวน
6
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
จานวน
33
หน่วยกิต
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
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142121

142122

142211
142212

142301
142302
142303
142304
142311
142321

142351
142352
142353

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
วิชาเอกเลือก
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese History and Culture
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
ภาษิตส้านวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs and Idioms
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 3
Chinese Listening and Speaking Development III
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
วรรณคดีจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Literature

142232

142241
142341

142361

142401
142431
142432

142461
142462
142463

การพัฒนาทักษะการอ่านและ
3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II
ไวยากรณ์จนี 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จนี 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II

จานวนไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยว
Chinese for Business in Tourism
ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การอ่านหนังสือพิมพ์จนี
3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3(2-2-5)
เชิงวิชาการ
Chinese Academic Reading and Writing
ภาษาจีนส้าหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
การสอนภาษาจีนในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
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143381
143382
143383

144111

144112

144442

145103
145104
145111
145112

146111

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
143384
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
143481
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
143482
Japanese Skills II

จานวน

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill

จานวน
18
หน่วยกิต
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for mass Communication

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

3(2-2-5)

144439
144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

18

หน่วยกิตา

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

จานวน
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion

หน่วยกิ
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

146131
146231

3(2-2-5)
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146112

146211

การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146232

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 142498
Professional Training
142497 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491

การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

จานวนไม่น้อยกว่า
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
142111
142121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
142112
142122

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
005172
142211
142231
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142212
142232
142241
142213
146200
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 1
การแปลภาษาจีน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142341
142398
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ไวยากรณ์จนี 2
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491
การฝึกงาน
142497 สหกิจศึกษา
142498 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
84
หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนจ้านวน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกจ้านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต กลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

146200

143101
143102

กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 1
Basic Japanese l
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 2
Basic Japanese ll

3(3-0-6)

143398

3(2–2-5)

143203

3(2–2-5)

143211

จานวน
ระเบียบวิจัย
Research Methodology

6

จานวน
54
จานวน
36
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
Basic Japanese Writing
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 3
Japanese for Communication III

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
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143111
143112
143201
143202

143322
143331
143341
143351
143361
143371

143401

142111
142112
142211

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 3
Basic Japanese lll
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 4
Basic Japanese lV

3(2–2-5)

143212

3(2-2-5)

143301

3(2–2-5)

143302

3(2–2-5)

143321

วิชาเอกเลือก
อักษรญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Characters and Letters
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
History and Culture of Japan
วรรณกรรมญี่ปนุ่ เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Japanese Language in Social and Cultural Aspects
ภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ
3(2–2-5)
Business Japanese
การเปรียบเทียบภาษาญี่ปนุ่ กับ
3(2-2-5)
ภาษาไทย
Japanese-Thai Contrastive Study
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Japanese

143421
143452

143461
143462

143471

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231
Chinese for Communication III

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 4
3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 1
3(2–2-5)
Intermediate Japanese l
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 2
3(2–2-5)
Intermediate Japanese ll
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic
จานวนไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
สัทศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
Japanese Phonetic
ภาษาญี่ปนุ่ ในสถานการณ์
3(2–2-5)
ปัจจุบัน
Japanese in Current Affairs
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการท่องเที่ยว
3(2–2-5)
Japanese for Tourism
การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Japanese as a Foreign Language
การแปลภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
Japanese Translation

จานวน

18

หน่วยกิตา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
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142121

144111

144112

144439

145103
145104
145111
145112

146111

146112

146131

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-3-6)

144442

144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for mass Communication

จานวน
18
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication

146211
146231
146232

จานวน
18
หน่วยกิต
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
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วิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต 143499
Independent Study
143498 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
143497

จานวนไม่น้อยกว่า
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
143101
143111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาญี่ปุ่นขัน้ ต้น 1
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
143102
143112

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 2
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)

รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
143201 ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 3
3(2-2-5)
143211 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x–x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x–x-x)
รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) English for Academic Purposes

143202
143203
143212
146200
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 4
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x–x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
143301
143321
143398
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 1
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
143497 การศึกษาอิสระ
143498 การฝึกงาน
143499 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

143302
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
143xxx
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

144398

144113

144114
144122

2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistics

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

146200

144130
144140

3(2-2-5)
144210
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
84
จานวนไม่น้อยกว่า
6
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
78
จานวนไม่น้อยกว่า
39
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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144221
144230

ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language
วรรณกรรมปัจจุบัน
Contemporary Literary Works

3(3-0-6)

144211

3(3-0-6)

144330
144339

144451
144452

144310
144410

144224
144320
144321

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
การเขียนเอกสารส้านักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing
การสอนภาษาไทยในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Thai as a Foreign Language

ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาการภาษาไทย
Development of Thai Language
ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistic
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

144453

144411

144446

3(3-0-6)

144322

3(3-0-6)

144323

3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language

การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Works Criticism
คติชนวิทยา
Folklore

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

39

หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

21

หน่วยกิต

การเขียนสารคดีและบันเทิง
3(2-2-5)
คดี
Feature and Fiction Writing
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass communication and
Editorial Word of Printed Media

อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects
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144231
144430
144432

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

145103
145104
145111

ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society

144335
144433

พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Regional Literary Works

กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดในโครงสร้างหลักสุตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II
ค. กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

3(2-2-5)

145121

3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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145112

146111

146112

146211

144261
144262
144363
144364

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
Basic Korean I
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
Basic Korean II
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
เกาหลีศึกษา
Korean Studies

3(2-2-5)

146131
146231
146232

144365

3(2-2-5)
144466
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

การฟังและการพูดภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Reading and Writing

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005173
144113
144140
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

14xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

144330
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
15

144221
146230
146200

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
003134
003136
144114
144122
144130

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การพูด
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
วรรณคดีเอกของไทย

รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(3-0-6) 144210
การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6) 144211
การอ่านเชิงวิเคราะห์
144xxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x) 14xxxx
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
32-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

144339
144398
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
144451
การฝึกงาน
144452 สหกิจศึกษา
144453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
B.A. (French)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

126
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146200

145103
145104
145111

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

145398

3(2-2-5)

145241

3(2-2-5)

145251

3(2-2-5)

145321

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

90
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
60
จานวน
45
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
French Linguistics
อารยธรรมฝรั่งเศส
French Civilization
การเขียนเรียงความภาษา
ฝรั่งเศส
French Composition Writing

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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145112

145121

145122

145201
145231

145211
145222
145331

145332

145333

145342

145351

การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II
ภาษาฝรั่งเศส 3
French III
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
Introduction to French Literature

3(2-2-5)

145341

3(2-2-5)

145361

3(2-2-5)

145371
145416

3(2-2-5)

การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ 1
Teaching French as a Foreign Language I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
French for Tourism and Hotel I
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
3(2-2-5)
French - Thai Translation I
การเขียนรายงานภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส
French Report Writing

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การสนทนาและการอภิปราย
3(2-2-5)
Conversation and Discussion
การอ่านงานเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
General Text Reading
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 17-18
17th-18th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 19
19th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน
20th Century and comtemporary French
Literature
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ 2
Teaching French as a Foreign Language II
ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
France Today

จานวน
145352
145353
145362

145363

145461

145462

145471

15

หน่วยกิต

สิ่งพิมพ์และสื่อฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Press and Media
ภาพยนตร์และเพลงฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Cinema and Song
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
สุขภาพ 1
French for Health Services I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจและ
3(2-2-5)
เลขานุการ
French for Business and Secretarial Science
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
French for Tourism and Hotel II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
สุขภาพ 2
French for Health Services II
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2 3(2-2-5)
French -Thai Translation II
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142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

144111

144112

144442

146111

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I

จานวน

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
18
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Thai for Mass Media

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(3-0-6)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar Setting Skill
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

3(2-2-5)

144439
144443
144444

146131

18

หน่วยกิตา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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146112

146211

การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146231
146232

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 145483
Professional Training
145482 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
145481

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
จานวนไม่น้อยกว่า
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
145103
145111
145121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาฝรั่งเศส 1
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
145112
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
145122 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
145201
145251
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาฝรั่งเศส 3
อารยธรรมฝรั่งเศส
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

005173
146200
145231
145241
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
17

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

145xxx
145xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเชียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม1
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

145416
145xxx
145xxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

3 (2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

15

หน่วยกิต

145321
145361

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

145341
145371
145398
145xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
145481 การฝึกงาน
145482 การศึกษาอิสระ
145483 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146398

146111

146112

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

84
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
57
จานวน
42
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
สัทศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Phonetics
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing

146261
146262
146263

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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146131
146211
146231
146232

146241

146361
146362
146363

146342
146343

146371

146372

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and American Literature

146271

146321
146322
146341

วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
146461
Introduction to Phonology
ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Semantics
กลุ่มวรรณคดี
การอ่านเรื่องสั้น
3(3-0-6)
146344
Reading Short Stories
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
3(3-0-6)
146441
ซาบซึง้
Poetry Appreciation
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

146373
146471

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Pragmatics

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
British and American Novels
บทละครอังกฤษและอเมริกัน
British and American Drama

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
English for Tourism II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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146462

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
3
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
146463 ภาษากับการสื่อสาร
Linguistics and Its Application
Language and Communication

หน่วยกิต

3(3-0-6)

146442

กลุ่มวรรณคดี
บทละครเช็คสเปียร์
Shakespeare Drama

3(3-0-6)

146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature

146472

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ
English for Services

3(2-2-5)

146473

การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5)
ความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing for Career

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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144111

144112

144442

145103
145104
145111
145112

146481
146482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)

144439
144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

จานวน
18
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Thai for Mass media

หน่วยกิต
3(3-0-6)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education

146483

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
146111
005171
005173
005172
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การจัดการการด้าเนินชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
001103 ทักษะภาษาไทย
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146112
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146262
146231
146211
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัทศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146263
146241
146271
146232
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146341
146321
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

146398
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
146483 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

146322
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

6

หน่วยกิต
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
School of Architecture and Fine Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อตั้ง
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 โดยมี
ปรัชญาของคณะ คือ ปัญญาสร้างสรรค์สังคม ใช้สีประจาคณะ
คือ สี ซิลเวอร์ ในปี การศึกษา 2553 เปิ ดหลั กสูตรศิ ลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ซึง่ เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน ใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตรสากล และหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 1
หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
นัก ดนตรี นั กร้ อ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก วิ จัย และ
นักวิชาการทางด้านดนตรีสากล ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตและละคร
เพลง ผู้ประกอบการบริษัทค่ายเพลง ห้องซ้อมดนตรี และห้อง
บันทึกเสียง ผู้บันทึกและตัดต่อเสียงดนตรี ผู้ป ระกอบการร้าน
ขายเครื่ อ งดนตรี ขายวั ส ดุ แ ละซ่ อ มเครื่ อ งดนตรี ช่ า งผู้ ผ ลิ ต
เครื่อ งดนตรี นักดนตรีบาบัด นักดนตรีเพื่อ ศาสนพิธี วาทยกร
ผู้ประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ผู้อานวยเพลง ผู้ปรับ
วงดนตรีสากล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิล ปิ น ผู้ส ร้างสรรค์ ท างด้ านศิล ปะการแสดง นั กธุ ร กิ จ
ทางด้ า นการจั ด การแสดง นั ก วิ ช าการในองค์ ก รทางด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นั ก วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ ด้ า นศิ ล ปะการแสดง
นักวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง บุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
นั กออกแบบ ได้ แก่ การออกแบบ ผลิ ตภั ณฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์
กราฟิก เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา, ตกแต่งภายใน ภูมิ
ทั ศ น์ สื่ อ การแสดง ผู้ ป ระกอบการในสายศิ ล ปะและการ
ออกแบบ พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิ การศึกษา
นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปิน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปนิก, นักออกแบบ นักเขียนแบบ นักธุร กิจด้านการ
ออกแบบ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง นักพัฒนาชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้ อ ม นั ก พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละที่ อ ยู่ อ าศั ย
ผู้ป ระมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริม ทรัพย์ ผู้ ควบคุ ม
การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างนักวิจัยงาน
ด้านสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
มัณฑนากร นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักเขียน
แบบสถาปั ต ยกรรมภายใน นั ก ธุ ร กิ จ ด้ า นการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมภายใน ผู้รับ เหมาก่อ สร้างงานสถาปั ตยกรรม
ภายใน นั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น นั ก ออกแบบแสงสว่ า ง ที่
ปรึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารและอ านวยการก่ อ สร้ า ง นั ก ออกแบบ
นิทรรศการ นักออกแบบกราฟิก นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน และมัณฑนศิลป์
สถานที่ตงั้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3362
โทรสาร 0-5446-6715

E-mail : safa@up.ac.th
Website : safa.up.ac.th
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ช่อย่อ

:
:
:
:

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
Bachelor of Music (Western Music)
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
B.M. (Western Music)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146200

181111
185113

185114

185115
185116
185117
185211

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
3(2-2-5)
โสตประสาท 1
Sight-Singing and Aural Training I
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
3(2-2-5)
โสตประสาท 2
Sight-Singing and Aural Training II
คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of western Music I
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
ทฤษฎีการประสานเสียง 1
3(3-0-6)
Theory of Harmony I

185111

185112

185311
185312
185313

185411
185412

จานวน
94
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 1
Basic of Western Music Skills Instrumental
and Ensemble I
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
3(1-4-4)
ขัน้ พืน้ ฐาน 2
Basic of Western Music Skills Instrumental
and Ensemble II
การแต่งท้านองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
รูปแบบและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
ดนตรีสากล
Form and Analysis of Western Music
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
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185212

ทฤษฎีการประสานเสียง 2
Theory of Harmony II

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

185221
185222

185223
185224

185225
185226

185227
185228

185229
185231

กลุ่มวิชาคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด 1
Keyboard I
คีย์บอร์ด 2
Keyboard II
กลุ่มวิชาขับร้อง
ขับร้อง 1
Voice I
ขับร้อง 2
Voice II
กลุ่มวิชาเครื่องสาย
เครื่องสาย 1
String I
เครื่องสาย 2
String II
กลุ่มวิชากีต้าร์
กีตา้ ร์ 1
Guitar I
กีตา้ ร์ 2
Guitar II
กลุ่มวิชาเครื่องลมไม้
เครื่องลมไม้ 1
Woodwind I
เครื่องลมไม้ 2
Woodwind II

จานวน
จานวน

3(1-4-4)

185321

3(1-4-4)

185322

3(1-4-4)

185323

3(1-4-4)

185324

3(1-4-4)

185325

3(1-4-4)

185326

3(1-4-4)

185327

3(1-4-4)

185328

3(1-4-4)

185329

3(1-4-4)

185331

24
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

คีย์บอร์ด 3
Keyboard III
คีย์บอร์ด 4
Keyboard IV

3(1-4-4)

ขับร้อง 3
Voice III
ขับร้อง 4
Voice IV

3(1-4-4)

เครื่องสาย 3
String III
เครื่องสาย 4
String IV

3(1-4-4)

กีตา้ ร์ 3
Guitar III
กีตา้ ร์ 4
Guitar IV

3(1-4-4)

เครื่องลมไม้ 3
Woodwind III
เครื่องลมไม้ 4
Woodwind IV

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
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185232
185233

185234
185235

กลุ่มวิชาเครื่องทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง 1
Brass I
เครื่องทองเหลือง 2
Brass II
กลุ่มวิชาเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ 1
Percussion I
เครื่องกระทบ 2
Percussion II

3(1-4-4)

185332

3(1-4-4)

185333

3(1-4-4)

185334

3(1-4-4)

185335

กลุ่มรายวิชาปฎิบัติการรวมวงดนตรีสากล
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

185241
185242

185243
185244

185245
185246

185247

กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีคลาสสิก
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์
การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1
3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2
3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีสมัยนิยม
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1
3(1-4-4)
Popular Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2
3(1-4-4)
Popular Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีลูกทุง่
การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 1
Country Music Ensemble I

3(1-4-4)

เครื่องทองเหลือง 3
Brass III
เครื่องทองเหลือง 4
Brass IV

3(1-4-4)

เครื่องกระทบ 3
Percussion II
เครื่องกระทบ 4
Percussion IV

3(1-4-4)

จานวน

185341
185342

185343

3(1-4-4)

3(1-4-4)

12

หน่วยกิต

การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3
Classical Music Ensemble III
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4
Classical Music Ensemble IV

3(1-4-4)

การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 3

3(1-4-4)

3(1-4-4)

Jazz and Blues Music Ensemble III
185344

การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 4

3(1-4-4)

Jazz and Blues Music Ensemble IV

185345
185346

185347

การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3
Popular Music Ensemble III
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4
Popular Music Ensemble IV

3(1-4-4)

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 3
Country Music Ensemble III

3(1-4-4)

3(1-4-4)
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185248

185249
185251

185361
185362

185371

185471

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 2
Country Music Ensemble II

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาการรวมวงขับร้องประสานเสียง
การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1
3(1-4-4)
Choral Ensemble I
การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2
3(1-4-4)
Choral Ensemble II
วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ทฤษฏีและการวิเคราะห์
ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Music
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
3(3-0-6)
Theory of Jazz
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Computer Technology for Western Music
วิศวกรรมระบบเสียงและ
3(2-2-5)
การบันทึกเสียง

185348

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 4
Country Music Ensemble IV

3(1-4-4)

185349

การรวมวงขับร้องประสานเสียง3

3(1-4-4)

Choral Ensemble III
185351

การรวมวงขับร้องประสานเสียง4

3(1-4-4)

Choral Ensemble I
จานวน

185461

185462

185472
185473

18

หน่วยกิต

ดุริยางคสถาปัตยกรรมและ
3(3-0-6)
อุโฆษวิทยา
Musical Architecture and Acoustics
ดนตรีบ้าบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
การจัดการงานดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music Management
การซ่อมเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Repair of Western Musical Instruments

Audio System and Sound Recording Engineering

185381
185382
185385
185481

กลุ่มวิชาทักษะและการปฏิบัติ
ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
วงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Marching Band
การประพันธ์และการเรียบเรียง
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement

185383

185384
185482
185483

การฟังและความเข้าใจดนตรี
3(2-2-5)
สากล
Western Music Listening and Understanding
การอ้านวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
การแสดงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Recital
การปฏิบัติและการรวมวง
3(1-4-4)
ดนตรีสากล
Western Music Practicum and Ensemble
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185491
185492

กลุ่มวิชาการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 185493
Professional Training
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

จานวน
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

001103
001111
005171
185111
185113
185116
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 1
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท 1
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112
003134

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ท้องถิ่น*

003136
185112

พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 2
185114 การอ่านโน้ตสากลและการ
3(2-2-5)
ฝึกโสตประสาท 2
185115 คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172
การจัดการการด้าเนินชีวิต
005173
ทักษะชีวิต
181111
สุนทรียศาสตร์
185211
ทฤษฎีการประสานเสียง 1
185XXX
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
185XXX
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
00XXXX* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
20
หมายเหตุ:* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

146200
185212
185XXX
185XXX

3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ทฤษฎีการประสานเสียง 2
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3

185XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การแต่งท้านองสอดประสาน
ประวัติและวรรณกรรมดนตรี
สากล
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

185411
185412
185XXX
185XXX
185XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
13

185311
185312
185XXX
185XXX

3(3-0-6)
3(3-0-6)

185313
185XXX

3(1-4-4)
185XXX
3(1-4-4)
185XXX
185XXX
XXXXXX
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรีสากล
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
185491 การฝึกงาน
185492 การศึกษาอิสระ
185493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
B.F.A. (Performing Arts)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

005170

กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146200

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

183111
183212

183213

183121
183222

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชา ประวัติ ทฤษฎี และการวิจัย
ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts History
ทฤษฏีและการวิจารณ์
3(3-0-6)
ศิลปะการแสดง
Theories and Criticism Performing Arts
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

181111

183414
183415

กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5) 183324
Elements and Techniques
ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-3-6) 183325
Performing Arts in Modern Media

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

94
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
70
จ้านวน
16
สัมมนา
Seminar
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Performing Arts Thesis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)

จ้านวน
15
การจัดการศิลปะการแสดง
Performing Arts Management
การออกแบบศิลปะการแสดง
Choreography

6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
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183323

183131
183132
183233

183141

183242

183151
183252

183481

วรรณกรรมและการประพันธ์
3(2-2-5)
บทการแสดง
Literature and Script Writing for Performing Arts
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ไทย
การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว
3(2-3-6)
Pleng Cha and Pleng Reo Dance
การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram Mae Bot and Classical Rabam
ละครนอก
3(2-3-6)
Lakon Nok
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)
แบบบุรุษเพศ
Lanna Folk Performing Arts in Masculine Style
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)
แบบสตรีเพศ
Lanna Folk Performing Arts in Feminine Style
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
จลนศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary Performing Arts I
กลุ่มวิชา ฝึกงาน สหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

183234
183335

183243

จ้านวน
ละครใน
Lakon Nai
การร้าเพลงหน้าพาทย์
Napat Dance

15

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

จ้านวน
9
หน่วยกิต
ศิลปะการแสดงของราช
3(2-3-6)
ส้านักล้านนา
Performing Arts of Royal Lanna Court

183253

จ้านวน
9
หน่วยกิต
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Performing Arts II

183482

จ้านวน
6
สหกิจศึกษา*
Co – operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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183326

183327

183336
183337

หมวดวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

จานวน
จานวนไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง
การออกแบบการแต่งหน้า
3(2-2-5) 183328
ท้าผม เพื่อศิลปะการแสดง
Makeup Design and Hairdressing for
Performing Arts
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
ศิลปะการแสดง
Costume Design for Performing Arts

จ้านวน
9
หน่วยกิต
การออกแบบฉากศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Scenery Design for Performing Arts

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย*
ละครพันทาง
3(2-3-6)
Lakon Panthang
ละครชาตรี
3(2-3-6)
Lakon Chatri

จ้านวน
ละครดึกด้าบรรพ์
Lakon Dukdamban
โขน
Khon

12

9

183356

จ้านวน
การเต้นแจ๊สเบื้องต้น
Basic Jazz Dance

183363

จ้านวน
9
ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซีย
Ethnic Performing Arts of ASIA

183338
183339

18
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต

183354
183355

183361

183362

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย
ศิลปะการแสดงอาเซียน
ASEAN Performing Arts
การเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้น
Basic Ballet Dance

3(2-3-6)

หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงชาติพันธุ์
ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์
3(2-3-6)
ในล้านนา
Ethnic Performing Arts of Lanna
ศิลปะการแสดงชาติพันธุล์ ุ่มน้้าโขง 3(2-3-6)
Ethnic Performing Arts of Maekong Basin

หน่วยกิต
3(2-3-6)
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183371
183372

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงโทรทัศน์
ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1
Performing Arts Television I
ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2
Performing Arts for Television II

3(2-2-5)

183373

3(2-2-5)

จ้านวน
9
หน่วยกิต
การผลิตรายการแสดงและ
3(2-2-5)
การก้ากับการแสดงทางโทรทัศน์
Television Production and Directing

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
183111
183131
183151
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว
จลนศิลป์
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
004xxx
005172
183121
183132
183141

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา *
เลือกกลุ่มพลานามัย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
องค์ประกอบและเทคนิค
การแสดง
การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน
ศิลปะการแสดงพื้นเมือง
ล้านนาแบบบุรุษเพศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
005173
181111
183212
183233
183242
183252
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
ทักษะชีวิต
สุนทรียศาสตร์
ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง
ละครนอก
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
แบบสตรีเพศ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
20

3(x-x-x)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก *
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5)
ละครใน
3(2-3-6)
ศิลปะการแสดงของราช
3(2-3-6)
ส้านักล้านนา
183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) English for
Academic Purpose
00xxxx
00xxxx
183213
183222
183234
183243

ชั้นปีที่ 3
146200
183323
183335
183xxx
183xxx
183xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วรรณกรรมและการประพันธ์
บทการแสดง
การร้าเพลงหน้าพาทย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

183324
183325
183xxx
183xxx
183xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการศิลปะการแสดง
การออกแบบศิลปะการแสดง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
183414
183415
รวม

สัมมนา
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
7

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183481 การฝึกงาน
183482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)
ศป.บ.(ศิลปะและการออกแบบ)
B.F.A. (Art and Design)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111
181112
181113

146200

181116

181211

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
วาดเส้น
3(1-4-4)
Drawing
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
และการน้าเสนอ
Computer for Creative and Presentation
วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative

181114
181115

181314

181315
181316

จานวนไม่น้อยกว่า
94
จานวน
13
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
Fundamental Art and Design II
การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
1(0-3-2)

จานวนไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
จานวน
66
หน่วยกิต
จานวน
48
หน่วยกิต
จิตวิทยาในศิลปะและการ
3(2-2-5)
ออกแบบ
Psychology in Art and Design
การสร้างสรรค์ 3
3(2-2-5)
Creative III
การบริหารและจัดการ
1(0-3-2)
โครงงานสร้างสรรค์
Administration and Management of
Creative Project
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181212
181213
181214

181311

181312
181313

181121
181221

181331
181332

181241
181242
181243

แนวคิดและวัสดุ
Conceptual and Materials
การสร้างสรรค์ 1
Creative I
การพัฒนาแนวคิดการสร้าง
สรรค์
Creative Thinking Development
การตลาดส้าหรับศิลปะและ
การออกแบบ
Marketing for Art and Design
การสร้างสรรค์ 2
Creative II
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
Integrating Creative
กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
History of Western Art
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
History of Oriental Art
กลุ่มวิชาปรัชญา
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
ปรัชญาศิลป์
Art Philosophy

1(0-3-2)

181411

3(2-2-5)

181412

1(0-3-2)

181413
181414

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181415

ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การสร้างสรรค์ 4
3(2-2-5)
Creative IV
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวิเคราะห์ประโยชน์และ
1(0-3-2)
ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์
Benefit and Impact Analysis in Creative
Form
ศิลปนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Art Thesis

1(0-3-2)

3(2-2-5)

181222

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181431

จานวน
9
หน่วยกิต
ภูมิปัญญาไทยและ
3(2-2-5)
ศิลปกรรมท้องถิ่น
Thai Wisdom and Indigenous Arts

จานวน
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

15

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มศิลปะ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photography
เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting

จานวนไม่น้อยกว่า

181244
181245
181341

ประติมากรรม
Sculpture
ภาพพิมพ์
Printmaking
การจัดการศิลปะ
Arts Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181251
181252
181253
181254
181351

181261
181262
181361

กลุ่มวิชาออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
Textile and Fashion Design
การออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
กลุ่มวิชาออกแบบสื่อ
การออกแบบสื่อ
Media Design
การออกแบบตัวอักษร
Typography Design
การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design

3(2-2-5)

181352

3(2-2-5)

181353

3(2-2-5)
181354
3(2-2-5)

การออกแบบการแสดง
Performing Design
การออกแบบจัดแสดงและ
นิทรรศการ
Display and Exhibition Design
การออกแบบกิจกรรม
Event Design

3(2-2-5)

การออกแบบเสียง
Sound Design
การออกแบบแสง
Lighting Design
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
Film Creative

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181362

3(2-2-5)

181363

3(2-2-5)

181364

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005173
181111
181112
181113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
181114
181115
181116
181121
004xxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
พืน้ ฐานศิลปะและการ
ออกแบบ 2
การคิดสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สร้างสรรค์และน้าเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
005171
005172
181211
181212
181221
00xxxx
181xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการด้าเนินชีวิต
วัสดุและการสร้างสรรค์
แนวคิดและวัสดุ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00xxxx
00xxxx
181xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างสรรค์ 1
การพัฒนาแนวคิดการ
สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก

รวม

16

181213
181214
181222

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3

181312
181313
181331
181xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การตลาดส้าหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์ 2
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วัฒนธรรมทางสายตา
วิชาเอกเลือก
16

181411
181412
181413
181431
181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสร้างสรรค์ 4
สัมมนา
ศิลปวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

146200
181311

3(3-0-6)

181314

3(2-2-5)

181315
181316

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

181332
181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาในศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์ 3
การบริหารและจัดการ
โครงงานสร้างสรรค์
ปรัชญาศิลป์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

181414
181415
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์
13

1(0-3-2)
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
B.Arch. (Interior Architecture)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

จานวนไม่น้อยกว่า 160(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111

184121
184122

184123
184124

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

จานวน

124
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
3(1-4-4)
และพื้นฐานการออกแบบ
Composition Art and Fundamental Design
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Interior Architecture
การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting

184221

184321

184322

จานวน
21
หน่วยกิต
เทคนิคการแสดงแบบทาง
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Presentation Techniques for Interior
Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ภายใน
History of Interior Architecture
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
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วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

184111
184211
184212
184213
184311
184312

184231
184232
184233
184331

184332

กลุ่มวิชาหลักสาขา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design III
แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V

จานวน
จานวน

4(1-6-5)

184411

4(1-6-5)

184412

4(1-6-5)

184413

3(2-2-5)
184511
4(1-6-5)
184512
4(1-6-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4)
Interior Structure I
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4)
Interior Structure II
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 1
Materials and Technologies Building I
ออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
Furniture Design and Furniture Technology

184333

184431

184432

100
94

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
46
หน่วยกิต
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ออกแบบตกแต่งแบบไทย
3(1-4-4)
และล้านนา
Thai and Lanna Decoration Design
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis

จานวน
24
หน่วยกิต
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 2
Materials and Technologies Building II
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior Architectural Design
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
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146200

184241
184242

184341

184342

182553
184351

184352

184443

กลุ่มวิชาสนับสนุน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5)
ในอาคาร
Landscape and Interior Planting
การประมาณราคาและการ
2(2-0-4)
บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
การถ่ายภาพในงาน
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Photography for Interior Architecture
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
กราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ
Computer Graphic and Generated 3D Model
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)

184441
184442

184541

184542

จานวน
24
หน่วยกิต
วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา 3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ขัน้ พืน้ ฐาน
Fundamental in Architectural Conservation
กฎหมายและการปฏิบัติ
3(3-0-6)
วิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

จานวนไม่น้อยกว่า
184551

184552

6

หน่วยกิต

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
พืน้ ถิ่นล้านนา
Arts and Vernacular Architecture of Lanna
ออกแบบนิทรรศการและ
3(1-4-4)
พิพิธภัณฑ์
Exhibition and Museum Design

จ้านวน

6

หน่วยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
184121 การเขียนภาพ
184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
และ พื้นฐานการออกแบบ
184123 พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมภายใน
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001111
001103
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

001112
005171
005172
005173
184124
184111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การเขียนแบบเบื้องต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
หน่วยกิต

3(1-4-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
181111
184211
184221
184231
004xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สุนทรียศาสตร์
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
เทคนิคการแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
20

3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

184212
184213
184232
184233
184241
184242
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
4(1-6-5)
ภายใน 3
แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
โครงสร้างสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ภายใน 2
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
22
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
184311
184321
184331
184341
184xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ภายใน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
อาคาร 1
ภูมสิ ถาปัตยกรรมและไม้ประดับ
ในอาคาร
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)

184312

4(1-6-5)
3(3-0-6)

184332

3(3-0-6)

184322
184333

3(2-2-5)

184342

3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 5
ออกแบบเครื่องเรือน
และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
อาคาร 2
การประมาณราคาและการ
บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
18

4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
184411
184431
184432
184441
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5)
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ
3(3-0-6)
ล้านนา
13
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 7
ออกแบบตกแต่งแบบไทย
และล้านนา
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี
13

3(x-x-x)
หน่วยกิต

184443
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานวิชาชีพ
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

184412
184413
184442

4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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ชั้นปีที่ 5
184511
184541
184542
184xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
10

3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

184512
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9

9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Bachelor of Architecture (Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
B.Arch. (Architecture)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

166
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111

182121
182122
182123

182221

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

130
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

จานวน
21
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 2
Basic Computer for Drafting II
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
History of Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ไทย
History of Thai Architecture

หน่วยกิต
3(1-4-4)

จานวน
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
การศึกษาและส้ารวจพืน้ ที่ตั้ง
3(2-2-5)
ทางสถาปัตยกรรม
Architecture Site Study and Survey
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบ 1
Basic Computer for Drafting I

182222

182223
182321

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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182111
182211

182212
182213
182311

182231

182232

182331

182332

182241
182441

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาหลักสาขา
ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
เกณฑ์และแนวความคิดในการ
3(2-2-5)
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Criteria and Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design I
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design III
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร 1
Construction and Building Technology I
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร2
Construction and Building Technology II
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร3
Construction and Building Technology III
สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Statics and Structures in Architecture
กลุ่มวิชาสนับสนุน
ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Landscape Design
การบริหารการก่อสร้าง
Construction Management

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

182312
182411
182412
182511
182512

182333
182334
182335
182431

3(1-4-4)

182443

3(3-0-6)

182447

106
100

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
54
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design VI
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
6(1-10-7)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
3(0-6-3)
9 หน่วยกิต

จานวน
24
หน่วยกิต
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6)
Building Systems and Environment I
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6)
Building Systems and Environment II
การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Measure work
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Lighting for Architectural Design

จานวน
22
การออกแบบภายในขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Interior Design
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Building Cost Estimate

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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182442

182341

182551
182552
182553
182554

182555

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
Basic Architectural Conservation
การวางผังเมืองเบื้องต้น
Basic Urban Design

3(1-4-4)

182541
182542

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่น
3(3-0-6)
Vernacular Architecture
สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ
3(3-0-6)
ล้านนา
Lanna Culture and Beliefs
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
พืน้ ถิ่นล้านนา
Arts and Vernecular Architecture of Lanna

182556

182557

182558

กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
Seminar

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

6

1(0-2-1)

การออกแบบรายละเอียดทาง
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Detail Specification Design of Architecture
คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน 3(1-4-4)
สถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
การถ่ายภาพในงาน
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรม
Architecture Photography

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาบังคับ ไม่นับรวมหน่วยกิต
จานวน
6
หน่วยกิต
การฝึกงาน
6(270 ชั่วโมง)
Professional Training
หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต รหัสวิชา 182448 รายวิชาการฝึกงานโดยต้องมีระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
182448
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001103 ทักษะภาษาไทย
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
181111
สุนทรียศาสตร์
182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
182111
182122
182123
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ออกแบบพืน้ ฐานทาง
สถาปัตยกรรม
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
การศึกษาและส้ารวจพืน้ ที่ตั้ง
ทางสถาปัตยกรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

00xxxx
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
เกณฑ์และแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 1
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

21

182211
182212
182221
182231

3(2-2-5)
6(1-10-7)
3(1-4-4)

182213
182222
182223
182232

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 2
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างและเทคโนโลยี
ทางอาคาร 2
ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

6(1-10-7)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
182311
182321
182331
182332
182333
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 3
สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
18

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

182312
182334
182335
182341
xxxxxx
รวม

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
การวางผังเมืองเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
18

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
182411
182431
182447
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
แสงเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี
15

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
6

182511
182541
182542
182xxx
182xxx

ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

182448

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182412
182441
182442
182443
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
การบริหารการก่อสร้าง
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
การออกแบบภายในขัน้ พืน้ ฐาน
15

3(1-4-4)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9

9 หน่วยกิต
หน่วยกิต

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

6 หน่วยกิต
(270 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5

รวม

13

3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182512
รวม

คณะสหเวชศาสตร์
School of Allied Health Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปี พ.ศ. 2550 คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิท ยาลั ยพะเยา ถู กจั ดตั้ งขึ้น เพื่ อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, จังหวัดลาปาง, จังหวัดลาพูน, จังหวัดน่าน
ซึ่งในปีนั้นได้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ,หลักสูตรกายภาพบาบัด
แล ะหลั ก สู ต รสาธารณ สุ ข ศาสต ร์ ต่ อ มาได้ มี ก าร
ปรับ เปลี่ ยนโครงสร้า งการบริห ารงานภายในวิท ยาเขต
เพื่ อให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารงาน แล ะ
เตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้
เปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศ
พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ตั้ ง
คณะสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากคณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะสหเวชศาสตร์
ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ท าห น้ าที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ อั น ได้ แ ก่ เทคนิ ค การแพทย์ แ ละ
กายภาพบ าบั ด ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น การ
กระจายบัณ ฑิตในสาขาดังกล่าวสู่ภาคเหนือตอนบนอัน
เป็นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ภูมิภาคซึ่งจะมี
บทบาทส าคั ญ ในการให้ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น
สุ ข ภาพแก่ ชุม ชน บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ ป่ ว ย และ
ประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร์
1. หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
1. นั ก กายภาพบ าบั ด ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน
2. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
3. นักวิชาการด้านสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์
1. นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์หรือห้องปฏิบัติการ
วิจัยทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพต่างๆ
3. นักวิชาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์
4. เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์
5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6697
โทรสาร 0-5446-6697
E-mail : AHS.up2014@gmail.com
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หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: กายภาพบาบัดบัณฑิต
: Bachelor of Physical Therapy
: กภ.บ.
: B.PT.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

140
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
363202 กายวิภาคศาสตร์ 1
Anatomy I
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2
Anatomy II
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Human Neuroanatomy
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

006143

3(2-3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry

381200

3(2-3-6)
381201
4(3-3-8)
3(2-3-6)

104
33
17

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)

จานวน
16
หน่วยกิต
พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
พืน้ ฐาน
Basic Pathology and Microbiology
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
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381210

381211

381212

381220
381230

381301

381313
381321
381331
381340
381341

381342
381343

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้ และ
2(1-3-4)
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint
Range of Motion
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ 3(2-2-5)
มนุษย์
Biomechanics of Human Movement
การเสริมสร้างสมรรถนะแบบ
2(1-3-4)
องค์รวม
Promotion of Holistic Performance
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 1 2(1-3-4)
Exercise Therapy I
การบ้าบัดด้วยความร้อนและ
2(1-3-4)
ความเย็น
Thermotherapy
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
2(2-0-4)
ส้าหรับกายภาพบ้าบัด
Exercise Physiology for Physical Therapy
การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
2(1-2-3)
Transferring and Prostheses
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2 2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-2-3)
Electrotherapy
การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-4)
Manipulative Therapy
กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง
3(2-2-5)
และกล้ามเนือ้ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I

381344
381345

381346
381347

381348
381350
381351
381370
381452
381460
381461
381471
381480
381481
381482

จานวน
71
หน่วยกิต
จานวน
68
หน่วยกิต
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบโครง
3(2-2-5)
ร่างและกล้ามเนือ้ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
Pediatric Physical Therapy II
การปฏิบัติงานทางกายภาพบ้าบัด 2(0-4-2)
Practice in Physical Therapy
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต
Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
Physical Therapy in Community I
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต
Clinical Practice II (ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
ภาคนิพนธ์
2(1-3-4)
Term Paper
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
กายภาพบ้าบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การบริหารและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
วิชาชีพ
Administration and Professional Ethics
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381472
381483

วิชาเอกเลือก
กายภาพบ้าบัดชุมชนประยุกต์
3(2-2-5)
Appiled Community Physical Therapy
กายภาพบ้าบัดในสุขภาพสตรี
3(2-2-5)
และผูส้ ูงอายุ
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics

381484

จานวนไม่น้อยกว่า
สปาทางการแพทย์
Medical Spa

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ : นิสิตทุกคนต้องสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) เพื่อส้าเร็จการศึกษา และต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การสอบรวบยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศาสตร์

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
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
กรณีท่นี ิสิตมีทักษะทางการว่ายน้้า อาจเลือกเรียนรายวิชา
อื่นในกลุ่มวิชาพลานามัย
001112
005171
005173
003134
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ชั้นปีที่ 2
363202
363203
365212
367200
381200
381210
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กายวิภาคศาสตร์ 1
กายวิภาคศาสตร์ 2
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา
พืน้ ฐาน
การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้ และ
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

363209
381201
381211

2(1-3-4)

381220

3(x-x-x)
หน่วยกิต

381230

381212

00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์
การสร้างเสริมสมรรถนะแบบ
องค์รวม
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลัง
กาย 1
การบ้าบัดด้วยความร้อนและ
ความเย็น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
381313
381321
381331
381340
381341
381342
381343
381344
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2
การรักษาด้วยไฟฟ้า
การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 1
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1
19

2(1-2-3)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

381301
381345
381346
381347
381348
381350
381370
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
2(2-0-4)
ส้าหรับกายภาพบ้าบัด
กายภาพบ้าบัดในระบบโครง
3(2-2-5)
ร่างและกล้ามเนือ้ 2
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
การปฏิบัติงานทาง
2(0-4-2)
กายภาพบ้าบัด
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
หน่วยกิต
17
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต
Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
รวม
5
หน่วยกิต
หมายเหตุ รายวิชา 381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1
มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วยเพื่อ
ให้นิสิตมีจ้านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
381351

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
381460 ภาคนิพนธ์
381461 สัมมนา
381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2
381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา
381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ
381482 การบริหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3814xx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
19

2(1-3-4)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

381452

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
6
หน่วยกิต

รวม
หมายเหตุ :
1 รายวิชา 381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 มี
การจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย
เพื่อให้นิสิตมีจ้านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า
648ชั่วโมง
2 นิสิตทุกคนสอบรวบยอดเพื่อจบการศึกษา
(Comprehensive Examination) และต้องเป็นไปตาม
ประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การสอบรวบ
ยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554
คณะสหเวชศาสตร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
: Bachelor of Science (Medical Technology)
: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
: B.Sc. (Medical Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

145
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120
243101

341334
361201
363218

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy

006143

244104
247111
382201

3(3-0-6)

365212

4(3-3-8)

366213

3(2-3-6)

367202

จานวนไม่น้อยกว่า
109
หน่วยกิต
จานวน
23
หน่วยกิต
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์
2(2-0-4)
พืน้ ฐาน
Basic Medical Human Genetics

จานวน
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

19

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 605

361358
382202

382203
382211
382221
382231
382304
382312
382313
382314
382322
382323
382324

382325

382332

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
1(0-3-2)
การบ้ารุงรักษา
Instrumentation and Maintenance
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
Hematology I
จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
ระเบียบวิธวี ิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
โลหิตวิทยา 2
4(2-6-7)
Hematology II
โลหิตวิทยา 3
2(1-3-4)
Hematology III
การตรวจปัสสาวะและ
2(1-3-4)
สารน้้าในร่างกาย
Urinalysis and Body Fluids
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
1(0-3-2)
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II

382333

382334

382341
382342
382343
382351
382352

382405
382406
382415
382453
382461

382462
382463

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
65
หน่วยกิต
การตรวจวินิจฉัยโรค
2(1-3-4)
ติดเชือ้ จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา
1(0-3-2)
คลินิก
Practice in Clinical Microbiology
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Immunology
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Immunology
ฝึกปฏิบัตทิ างภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
Transfusion Science I
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
การบริการโลหิต
Practice in Transfusion Science
การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัตกิ าร 1(1-0-2)
Laboratory Administration
กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2)
Medical Technology Law
พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Toxicology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)
Transfusion Science II
การวิเคราะห์ผลทาง
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
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382465

382473

382474

เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology

วิชาเอกเลือก
วิทยาการระบาดและการ
2(2-0-4)
ควบคุมโรค
Epidemiology and Disease Control
การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร
2(1-3-4)
และน้้า
Analysis of Microorganism in Food and Water

382466

382475

ฝึกงานห้องปฏิบัติการ
6 หน่วยกิต
ทางการแพทย์ (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
Clinical Laboratory Practice
จานวน
นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Basic Forensic Science

2

หน่วยกิต
2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6) 001112
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6) 003134
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) 003136
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8) 005171
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1) 005173
0xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
x(x-x-x) 242120
รวม
20
หน่วยกิต 243101
244104
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์
สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน Introduction to Computer
รวม
Information Science 3(2-2-5) หน่วยกิต
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น *
3(2-2-5)
พะเยาศึกษา *
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
22
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสถิติ
3(2-2-5) 366213
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8) 382202
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6) 382203
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์
2(2-0-4) 382211
พืน้ ฐาน
382221
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
x(x-x-x) 382231
รวม
21
หน่วยกิต xxxxxx
00xxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes
รวม
3(3-0-6) หน่วยกิต
หมายเหตุ
247111
361201
362218
365212
367202
382201

ภาคการศึกษาปลาย
พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
1(0-3-2)
การบ้ารุงรักษา
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณู
2(1-3-4)
ชีววิทยา
เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
x(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
20
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียน 006143 ยาและสารเคมี
ในชีวิตประจ้าวัน Drugs and Chemicals in
Daily Life 3(3-0-6) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
341334
361358
382312
382322
382332
382341
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยา 2
จุลชีววิทยาคลินิก 2
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
19

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(2-6-7)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

382304
382323
382324
382331
382333
382342
382351
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
โลหิตวิทยา 3
การตรวจปัสสาวะและสารน้้า
ในร่างกาย
เคมีคลินิก 3
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้
จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
วิชาเลือกเสรี
18

1(1-0-2)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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382314
382325
382334
382343
382352
รวม

382405
382406
382415
382453
382461
382462
382463
382465
38247x
รวม
หมายเหตุ
382473
382474
382475

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารจัดการทาง
1(1-0-2) 382466
ห้องปฏิบัติการ
กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
1(1-0-2)
รวม
การแพทย์
พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
3(2-3-6)
การวิเคราะห์ผลทาง
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
สัมมนา
1(0-3-2)
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
2(x-x-x)
วิชาเอกเลือก *
14
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จาก 3 รายวิชา ดังนี้
วิทยาการระบาดและการ
2(2-0-4)
ควบคุมโรค
การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร
2(1-3-4)
และน้้า
นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-4)

ภาคฤดูร้อน
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต
5

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
6

1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
School of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเปลี่ ยนเป็ น ส านัก งานการศึก ษาภาคพิ เศษ ต่อ มาใน
วัน ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กั น ยายน พ.ศ. 2556 ให้ เ ปลี่ ย นวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา และให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หลั กสู ต รการศึก ษาได้ เปิ ด การเรีย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒ นามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ปี)
จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรคูข่ นาน 2 ปริญญา ใน 7 แขนง
วิชา ได้ แก่ แขนงวิชาคณิ ตศาสตร์ เคมี ชี ววิท ยา ฟิสิก ส์
พลศึ ก ษา ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ กั บ หลั ก สู ต ร
ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
คูข่ นาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1.1 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์

1.1.2 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เคมี
1.1.3 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ชีววิทยา
1.1.4 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1.1.5 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษา และหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ฟิสิกส์
1.2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
คูข่ นาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1.2.1 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึก ษา และหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาไทย
1.2.2 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึก ษา และหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้สาเร็จการศึกษา ได้รับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา
ได้ แ ก่ ปริ ญ ญาการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญาวิ ท ยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต หรือ ปริญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ของ
หลักสูตรที่จัดการศึกษาคู่ขนาน
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภา
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165
โทรสาร 0-5446-6691
E-mail : CE@up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
Bachelor of Education (Education)
กศ.บ. (การศึกษา)
B.Ed. (Education)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

182
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

161111
161112
161113
161211

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
หลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
School Curriculum
การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
3(2-2-5)
ชั้นเรียน
Learning Management and Classroom
Management

161311

161312
161313
161411

จานวนไม่น้อยกว่า 146
หน่วยกิต
จานวน
47
หน่วยกิต
จานวน
35
หน่วยกิต
จานวน
32
หน่วยกิต
การวัดและประเมินผล
3(2-2-5)
การเรียนรู้
Learning Assessment and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
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161212 จิตวิทยาส้าหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information
Technology

161421

161422
161423
161424
161425

161431

161432
161433

161434

วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
จิตวิทยาการแนะแนวและให้
ค้าปรึกษาในสถานศึกษา
School Guidance and Counseling
จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology
ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
Selected Topic in Education
ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ
Arts in Teaching
การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
Major Teaching in English

161412 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(60 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching

จานวน
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
Skills and Techniques of Teaching in
Mathematics
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Chemistry
ทักษะและเทคนิคการสอนทาง
3(2-2-5)
ชีววิทยา
Skills and Techniques of Teaching in Biology
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
ฟิสิกส์
Skills and Techniques of Teaching in Physics

3

หน่วยกิต

161426 เทคนิคการคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
Inclusive Education Management
161428 การประเมินโครงการทาง
3(2-2-5)
การศึกษา
Educational Program Evaluation
161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Equipment
Operation

161435

161436

161437

ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
พลศึกษา
Skills and Techniques of Teaching in
Physical Education
วิธีสอนและนวัตกรรม
3(2-2-5)
การสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai Teaching
การสอนภาษาอังกฤษเชิง
3(2-2-5)
บูรณาการส้าหรับครูภาษาอังกฤษ
Integrated English Teaching Skills for
English Teachers
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วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
161511 การปฏิบัติการสอนใน
6 (360 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I

241111
241112
241211
242104

241121
241221
241222
241223
241224
241225
241321

จานวน
12
หน่วยกิต
161512 การปฏิบัติการสอนใน
6 (360 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
จานวน
กลุ่มวิชาแกน
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
244101 ฟิสิกส์ 1
Mathematics II
Physics I
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2
Set Theory
Physics II
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส
Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีจ้านวน
Theory of Numbers
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

3(2-2-5)

241322

4(3-2-7)

241323

3(2-2-5)

241324

3(2-2-5)

241421

3(2-2-5)

241422

3(2-2-5)

241441

3(2-2-5)

247221

99
25

หน่วยกิต
หน่วยกิค
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

จานวน
44
หน่วยกิต
จานวน
44
หน่วยกิต
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงาน
3(0-6-3)
Senior Project
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
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241331
241332

241333
241334
241335
241336

247231
247321
247322
247324
247341

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขัน้ สูง
Advanced Calculus
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra II
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra II
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Analysis II
กลุ่มวิชาสถิติ
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistics Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
Categorical Data Analysis
สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control

จานวน
3(2-2-5)

241337

3(2-2-5)

241431
241432

3(2-2-5)
241433
3(2-2-5)
241434
3(2-2-5)
3(2-2-5)

241435

3(3-0-6)

247342

3(2-2-5)
247371
3(2-2-5)
247381
3(2-2-5)

24

การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Analysis
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
Vector Analysis
อนุกรมฟูเรียร์และ
การประยุกต์
Fourier series and Applications
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
การวิจัยด้าเนินการ 1
3(2-2-5)
Operations Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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241111
241112
241221
242104

146111

146200

242221
242241
242242
242311
242312
242321

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคมี ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
242105
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243101
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
244103
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

247221

จานวน
จานวน
จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

99
35
26

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
เคมีอนิ ทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis

242331
242332
242341
242452
242454
365215

จานวน
46
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
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242411

242412
242413

242423
242424

242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีค้านวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอย่างเพื่อ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electroanalytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
Applied Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products

จานวน

242414
242415

242426
242427

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

12

หน่วยกิต

หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Special Topics in Analytical Chemistry

หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Special Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

3(3-0-6)

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

243103
243212
243251
243301
243321

นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชีววิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
ชีววิทยา 3
Biology III
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

99
46
25

จานวน
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

4(3-3-8)

3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

จานวน
35
จานวน
35
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
243341 พันธุศาสตร์
Genetics
243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
243491 สัมมนา
Seminar
243492 การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
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243322

243421
243422

243332
243333
243432

243342
243441

243351

243352
243451

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ศาสตร์ ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

จานวน
3(2–3-6)

243423
243424

3(2–3-6)

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

12

หน่วยกิต
3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)
3(3-0-6)

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology

3(2–3-6)

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
3(2-3-6)
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
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243361

243461

243471
243472

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
การวาดภาพและถ่ายภาพ
3(1-4-4)
ทางวิทยาศาสตร์
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
การเลีย้ งผึ้ง
Apiculture
แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146111 การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
146200
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

248111

248160
248221
248242
248260
248261
248262

248266
248321
248322
248323

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางพลศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
3(3-0-6)
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical Education and
Sports Science
หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Gymnastic
การเรียนรู้ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Football
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle
in Track and Field
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine

248361

248381

248411

248431
248441

248492
363218
365212
367200

จานวน
99
จานวน
6
จานวน
6
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
82
หน่วยกิต
จานวน
82
หน่วยกิต
จานวน
54
หน่วยกิต
หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching Principle in Basketball
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
3(2-2-5)
การกีฬา
Nutrition for Health and sports
หลักการฝึกและการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
Principles of Sport training and Program
Design for Physical enhancing
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
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248351

248201
248331

248496

248481

248181
248185

248162

248163
248164

วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
3(2-2-5)
พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
Sports Science and Physical Education for
Disabilities
กลุ่มวิชาบูรณาการ
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
สถิติและการประเมินผลทาง
3(2-2-5)
พลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in Physical Education
and Sports
การพัฒนาหลักสูตรและการ
3(2-2-5)
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
Curriculum Development and Curriculum
Research for Physical Education

248497

248498

จานวน
13
หน่วยกิต
การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 2 (2-2-5)
สอนพลศึกษา
Learning Management and Education
Media for Physical Education
การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้น
2 (2-2-5)
เรียนทางพลศึกษา
Environment and Classroom Management
and Physical Education Program Administration

กลุ่มวิชาทางการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
3(2-2-5)
248186
ศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety Program in School
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities
248472
ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic

จานวน

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอกเลือก
หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้า
1(0-2-1)
จังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle in Rhythmic
Activities and Aerobic Dance
หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong
หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Badminton

จานวน
5
หน่วยกิต
จานวน
5
หน่วยกิต
หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
หลักการฝึกและสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal

248168
248169
248263
248264

15

หน่วยกิต

การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
3(3-0-6)
Physical Education and Physical Education
Program Administration
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
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248165
248166
248167

หลักการฝึกและสอนเทนนิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ
1(0-2-1)
มวยสากล
Training and Teaching Principle in Muay Thai
and Boxing

248265

หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Social
Dance

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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241111
241112
241225
242104

146200

244181
244201
244211
244221
244231
244232
244241

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
244101
Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
244102
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Methods in Physics
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics

247221

244282
244311
244321
244331
244341
244381
244382
244491

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

99
31
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
47
จานวน
47
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II
กลศาสตร์ควอนตัม 1
Quantum Mechanics I
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronics Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
สัมมนา
Seminar

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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244251
244281

244301
244312
244313
244351

244332
244342

244421
244441

ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กลุ่มเชิงทฤษฎี
ฟิสิกส์เชิงค้านวณ
Computational Physics
กลศาสตร์ควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
กลศาสตร์ 2
Mechanics II
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
Nuclear Physics

3(3-0-6)

244492

1(0-3-2)

244493

โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
การศึกษาอิสระ
Independent Study
จานวน
จานวน

3(2-2-5)

244361

3(3-0-6)

244371

3(3-0-6)

244451

3(3-0-6)

244471

กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System

244442

244452
244461

244496

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Astronomy
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics

2(0-6-3)
6 หน่วยกิต

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
3(2-2-5)
โปรแกรม
Microcontroller and Programming
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน้าและสาร
3(3-0-6)
ตัวน้ายวดยิ่ง
Semiconductor and Superconductor
Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physics

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

628 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

146200

144113

144114
144122
144130
144140
144210

144310
144410

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
144398
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistic
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

3(2-2-5)

144211
144221

3(2-2-5)
144230
3(3-0-6)
144330
3(3-0-6)
144339
3(3-0-6)
144453
3(2-2-5)

จานวน
99
จานวน
6
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
39
หน่วยกิต
จานวน
39
หน่วยกิต
การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Works Criticism
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม

จานวน
จานวน

48
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
การเขียนเอกสารส้านักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing
การสอนภาษาไทยในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Thai as a Foreign Language

จานวน

30

หน่วยกิต

144411
144446

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass communication and
Editorial of Printed Media
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144224
144320
144321

144231
144335
144430

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistic
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language
ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature

144322
144323

144432
144433

อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects

วรรณกรรมกับสังคม
Literary Works and Society
วรรณกรรมท้องถิ่น
Regional Literary Works

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143481

3(3-0-6)

143384

3(2-2-5)

143482

ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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145103
145104
145111
145112

146111

146112

146211

144261
144262
144363

ค. กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

145221
3(2-2-5)

การอ่าน การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่าน การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Reading and Writing
จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
Basic Korean I
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
Basic Korean II
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

145121

146131
146231
146232

3(2-2-5)

144364

3(2-2-5)

144365

3(2-2-5)

144466

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

เกาหลีศึกษา
3(3-0-6)
Korean Studies
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
Korean Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Reading and Writing

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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146398

146111

146112

146131
146211
146231
146232

146241

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
จานวน
กลุ่มวิชาแกน
จานวน
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion
3(2-2-5)
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and American Literature

146261
146262
146263

146271

146321
146322
146341
146483

99
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
จานวน
48
หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
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146361
146362
146363

146342
146343

146371

146372

วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
146461
Introduction to Phonology
ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Semantics
กลุ่มวรรณคดี
การอ่านเรื่องสั้น
Reading Short Stories
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
Poetry Appreciation

3(3-0-6)

146344

3(3-0-6)

146441

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

146373
146471

จานวน

12

หน่วยกิต

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Pragmatics

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
British and American Novels
บทละครอังกฤษและอเมริกัน
British and American Drama

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
English for Tourism II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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146462

กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน
30
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
จานวน
12
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ้านวน 2 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
146463 ภาษากับการสื่อสาร
Linguistics and Its Application
Language and Communication

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(3-0-6)

146442

กลุ่มวรรณคดี
บทละครเช็คสเปียร์
Shakespeare Drama

3(3-0-6)

146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature

146472

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ
English for Services

3(2-2-5)

146473

การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5)
ความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing for Career

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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144111

144112

144439

145103
145104
145111
145112

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)

144442

144443
144446

145121

3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass Communication and
Editorial of Printed Media

การอ่าน การเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่าน การเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
161111
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
161112
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
161212 จิตวิทยาส้าหรับครู
3(3-0-6)
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
161213
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฎีจ้านวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

161312
161412
241324
24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
24

161211

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
241321
241322
241323
247221
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
241421
241422
161411
161431
161xxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
โครงงาน
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
การสอนคณิตศาสตร์ 1
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
23

1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(30 ชั่วโมง)

241441
161413
161432
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนคณิตศาสตร์ 2
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005173
161112
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
24

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146111
161212
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
จิตวิทยาส้าหรับครู
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
146200
161213
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

161312
161412
242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
24

161211

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
242454
161411
161xxx
161433
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
20

1(0-3-2)
1(30 ชั่วโมง)

242452
161413
161434

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การพัฒนาสื่อการสอนทาง
เคมี
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
161111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
161112
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161212 จิตวิทยาส้าหรับครู
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
23
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)

161213

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146111
161311
243341
247111
361201
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
20

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

161312
161412
243301
243321
243331
243xxx
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x- x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161xxx
161435
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
ทักษะและเทคนิคการสอนทาง
ชีววิทยา 1
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
24

1(30 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

243492
161413
161436
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 2
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
161111
241111
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
005173 ทักษะชีวิต
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
248266 หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

161113
248181
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
146111
161212
244104
248201
248241
242104
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
จิตวิทยาส้าหรับครู
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ***
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เคมี 1
22

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161213
248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

161211
248481
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
ศึกษาในโรงเรียน*
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
248331 สถิติและการประเมินผลทาง
พลศึกษาและการกีฬา
248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ
สอนพลศึกษา
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
รวม
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

161312
248323
248351
248381
248496

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

248xxx
248xxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
161439
161xxx
248411
248431
248441
248498
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
3(x-x-x)
หลักการฝึกและการออกโปรแกรม 3(2-2-5)
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทาง
2(2-2-5)
พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
23
หน่วยกิต

161413
161440
248185
248186
248472
248492
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ยาและสิ่งเสพติด
การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
การศึกษาอิสระ
19

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
244101 ฟิสิกส์ 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 2
21

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

001112
005171
161112
241112
243101
244181

รวม

3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005173
161212
241225
242104
244211
244221
244281
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
จิตวิทยาส้าหรับครู
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เคมี 1
กลศาสตร์ 1
อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

146304
161213
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
22
หน่วยกิต
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161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes
161311
244241

ภาคการศึกษาปลาย
161312
244321
244382
244xxx
244xxx
244xxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
161437
161XXX
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การสอนฟิสิกส์ 1
วิชาชีพครูเลือก
สัมมนา
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161438
3(3-0-6) 244493
3(2-2-5)
รวม
3(X-X-X)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนฟิสิกส์ 2
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005173
144113
144140
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
144114
การพูด
144122
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
รวม
21
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
144221
144230
14xxxx
146200

00xxxx
00xxxx

ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

21

161213

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005172
144210
144211
144xxx
14xxxx
161212
00xxxx
รวม

การจัดการการด้าเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จิตวิทยาส้าหรับครู
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
การจัดการเรียนรู้และการจัด
การชั้นเรียน
6

144339
144398
161312
161412
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
24

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161313
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

144xxx
161211

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
144330
161311
144xxx
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161441
161XXX
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิธีสอนและนวัตกรรมทาง
การสอนภาษาไทย
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161442
3(2-2-5) 144453
รวม
3(X-X-X)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนจุลภาคในภาษาไทย
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

146131
146261
161112
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ความเป็นครูมืออาชีพ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
24

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

001103
001112
146112

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
146211
146231
146262
161213
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)

003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)

003136
146232

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*

พะเยาศึกษา*
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
161212
จิตวิทยาส้าหรับครู
xxxxxx
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
21
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146321
146341
161311
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146322
161312
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146398
161411
161412
161443
161XXX
146xxx
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การส้าหรับครูภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

3(3-0-6) 146483
1(30 ชั่วโมง) 161413
161444
3(3-0-6)
3(2-2-5) 146xxx
146xxx
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนจุลภาคส้าหรับครู
ภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ วยงาน
หนึ่ ง ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก
ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญ าตรี แ ละ
บัณ ฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เปิ ดสอนหลั กสู ต รในระดับ ปริญ ญาตรี 2 หลัก สู ตร คื อ
หลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
1. นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ
2. นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. นักวางแผนและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. นักออกแบบอุปกรณ์ท่ใี ช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
6. ผูค้ วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
7. ผูค้ วบคุมจัดการด้านมลพิษ
8. ผูป้ ระเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
9. ผูป้ ระเมินผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุข
ภาวะของชุมชน
10. ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อม
11. นักวิชาการในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

12. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. วิศวกรสิ่งแวดล้ อมในหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วิศวกรสิ่งแวดล้ อมในบริษั ท ที่ป รึกษาออกแบบระบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. วิศ วกรสิ่ งแวดล้ อ มประจ าโรงงานควบคุ ม ดูแ ลระบบ
ผลิตน้าสะอาดและบาบัดมลพิษต่างๆ
4. นักวางแผนและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. ผูป้ ระเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ต รวจประเมิ น งานด้ า นระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
7. นัก วิชาการ นั กวิจั ย ครู/อาจารย์ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมใน
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3401
โทรสาร 0-5446-6704
E-mail : seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

662 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 663

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)

361201
365212
282301

Biology I
244103

282111
282211
282212

ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

จานวน
87
หน่วยกิต
จานวน
25
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology

4(3-3-8)

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Science
เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Chemistry
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology

282213
282214
282315

จานวนหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Law and Policy
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Toxicology
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282221

282321
282322
282323

282493
282494

282331

282332

282333
282334
282335

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
Environmental and Natural Resources
Management
มลพิษดินและการควบคุม
3(2-3-6)
Soil Pollution and Control
มลพิษน้้าและการควบคุม
3(2-3-6)
Water Pollution and Control
มลพิษอากาศและการควบคุม
3(2-3-6)
Air Pollution and Control

วิชาเอกบังคับเลือก
การฝึกงาน*
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6 หน่วยกิต

282324
282325

282491
282492

282495

จานวน
26
หน่วยกิต
จานวน
20
หน่วยกิต
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage Management
หลักการประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Fundamental of Environmental Impact t
Assessmen
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงานทางวิทยาศาตร์
1(0-3-2)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science Project
จานวน
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดัง ต่อไปนี้
การควบคุมมลพิษเสียงและ
3(3-0-6)
ความสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
3(3-0-6)
ทางชีวภาพ
Biodiversity Conservation
การจัดการลุ่มน้้า
3(3-0-6)
Watershed Management
การจัดการมลพิษน้้า
3(3-0-6)
Water Pollution Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information System for
Environmental Management

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
282337
282338

282431
282432

282433

18

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disaster
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก
Global Climate Change
การจัดการคุณภาพอากาศ
Air Quality Management
หัวข้อคัดสรรทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

Selected Topics in Environmental Science
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
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282336

การมีส่วนร่วมในการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Participation in Environmental Management

282434

การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
Health Impact Assessment

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา *
241111
คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
0041xx
243101
282111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีววิทยา 1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001113
005172
282211
282212
361201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

244103
282213
282214
282221
365212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กฎหมายและนโยบาย
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
282315
282321
282322
282323
282xxx
282xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มลพิษดินและการควบคุม
มลพิษน้้าและการควบคุม
มลพิษอากาศและการควบคุม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

282xxx
282xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
หลักการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

282301
282324
282325

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
282491
282492
282xxx
282xxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
11

1(0-2-1)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
282493 การฝึกงาน
282494 การศึกษาอิสระ
282495 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 137(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

226171
261111
261151
263211
263231

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(3-0-6)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Mechanics of Materials I
ส้ารวจ
3(2-3-6)
Surveying

242101
244101
244102

263241
264202
264303
283301

จานวนไม่น้อยกว่า
101
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

จานวนหน่วยกิต
28 หน่วยกิต
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid mechanics
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Material
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ปฏิบัติการหน่วยและ
4(4-0-8)
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations and
Processes
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283201

283202
283302
283311
283321
283322

283331
283341
283342

283312
283313

283423

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
เคมีส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)
Environmental Engineering Laboratory
การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ
3(2-2-5)
ธรรมชาติ
Natural Treatment Engineering System
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental System and Management
การจัดการความปลอดภัยใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Management

283401

283421

283422

283431
283481

283491
283492

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
กลุ่มวิศวกรรมมลพิษอากาศ
มลพิษในบรรยากาศ
3(3-0-6)
283411
Atmospheric Pollution
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
ภูมิอากาศ
283412
Climate and Climate Change
กลุ่มวิศวกรรมการประปา และน้าเสีย
การออกแบบระบบรวบรวมน้้า
3(2-2-5)
เสียและระบบส่งน้้าประปา
Sewerage and Water Distribution System Design

283425

จานวน
43
หน่วยกิต
การออกแบบระบบทาง
3(2-3-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
วิศวกรรมและการออกแบบ
4(3-3-8)
ระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบ
4(3-3-8
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร
1(1-0-2)
สิ่งแวดล้อม
Ethic for Environmental Engineers
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

การออกแบบระบบควบคุม
3(2-3-6)
มลพิษอากาศ
Design of Air Pollution Control System
แบบจ้าลองมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Modeling

การควบคุมมลพิษน้้าจาก
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 671

283424

283332

283432

283343

283344

283391

การด้าเนินการและการจัดการ
3(3-0-6)
ระบบโรงบ้าบัดน้้าและน้้าเสีย
Water and Wastewater Treatment Plant
Operation and Management
กลุ่มวิศวกรรมของเสียและหัวข้อเฉพาะทาง
การลดของเสียและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การน้ากลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies
การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Waste Control
กลุ่มระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
และพลังงาน
Environmental and Energy Management
Technologies
การจัดการลุ่มน้้าส้าหรับวิศวกร
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Watershed Management for Environmental
Engineers
รายวิชาบังคับ
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม
Training in Environmental Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

283426

เทคโนโลยีการน้าน้้ากลับมาใช้
ซ้้า
Water Reuse Technologies

283482

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Environmental Engineering

283441

การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
การจ้าลองระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental System Modeling

283442

ไม่นับหน่วยกิตจานวน

6

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005173
241151
242101
244101
261151
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
241152 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-2-7)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
241253
264202
283201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

263211
263231
263241
264303
283202

3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์ของวัสดุ 1
ส้ารวจ
กลศาสตร์ของไหล
สถิติวิศวกรรม
เคมีส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
283301 ปฏิบัติการหน่วยและ
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283321 การสุขาภิบาลอาคาร
283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
17
226171

3(3-0-6)

283311
283322

4(4-0-8)
283341
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

283342
283xxx
00xxxx
รวม

283391

ภาคการศึกษาปลาย
การควบคุมมลพิษอากาศ
ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ
ธรรมชาติ
ระบบและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต)
Training in Environmental Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

ชั้นปีที่ 4
283421
283422
283431
283491
283xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
15

4(3-3-8)

283401

4(3-3-8)

283481

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

283492
283xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม
โครงงานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่ วยกิต
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อกาเนิดขึน้ เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดวิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อ
เป็ น ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เปิ ด สอน
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ ปี 2550–2551 เปิ ด สอนเพิ่ ม 3 สาขาวิ ช าคื อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิส ารสนเทศศาสตร์
และระดับ ปริญ ญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี
2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อ สาร จึง เปลี่ ย นชื่ อเป็ น “คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งสานชี วิ ต สู่ ส ากล” และเปิ ด สอน
เพิ่ ม เติ ม 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
สาขาวิช าวิศ วกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี
คู่ขนาน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน
สาขาวิชานิติศ าสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ข นาน
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ รวมมี ก ารจั ด การเรีย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท 1 สาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนห ลั ก สู ต ร
บริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห ารธุร กิ จ และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรีย นการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทา
การมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา
คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าได้ แ บ่ ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิ ชา ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ป
ศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
เรีย นการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ย ว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นสานัก
วิช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิช าเดิ ม คื อ สาขาวิ ช า
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้
เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิช าการบั ญ ชี สาขาวิ ชาการท่ อ งเที่ ย ว และสาขาวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
2548 ได้ เ ปิ ด สอนห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ
ยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ จึ ง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สาย
การบิน การประชาสัมพันธ์ การนาเข้า และส่งออกสินค้า การ
หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
4. ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ
5. บุคลากรทางการศึกษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466-6666 ต่อ 2319, 2330, 1382

E-mail : www.ict@up.ac.th
: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
146111
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ตรรกะพื้นฐานและการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
146112
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
235021 การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
241112
คณิตศาสตร์ 2
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

222120
222230
235012
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
122140
146231
146261
146262
235023
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
21
หน่วยกิต

235031
00xxxx
00xxxx
00xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

รวม

21

146241
146263

146200
222220
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เว็บเทคโนโลยี
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146341
222310
235013
235033
247221
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

3(2-2-5)

146xxx
222320

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235032
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
การจัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

146211
2xxxxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

146232
146271

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100482
146321
146xxx
146xxx
222410
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
วิชาเอกเลือก
17

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

146322
146xxx
146xxx
222340
235034

3(2-2-5)
หน่วยกิต

2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
146481
การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

146398
2xxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 5
146483
222420
222421
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาอิสระ
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
13

6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรได้ จานวน 30 หน่วยกิต.
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป) ทาการ
เทียบโอนได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจานวนหน่วยกิต
รวม 204 หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้า งทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐ บาลกับ ความต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้
แยกตั วจากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ย กฐานะเป็ น
คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2553
จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน
เขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication
Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อกาเนิด
ขึน้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิจ ปี 2545 เป ลี่ ย น ชื่ อ เป็ น ส านั ก วิ ช าเท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เปิ ด สอนสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ปี
2550–2551 เปิ ด ส อน เพิ่ ม 3 ส าขาวิ ช าคื อ ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี
2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลั ยพะเยา สานั กวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สร้า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งสานชี วิ ต สู่

สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เปิด หลัก สูต รปริญ ญาตรีคู่ข นาน 2
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศคู่ ข นาน
สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ และสาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมมีการจัดการเรียนการ
สอนระดั บปริญ ญาตรี 8 สาขาวิชา ปริ ญ ญาตรีคู่ ขนาน 2
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นัก วิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ นั ก
ออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ นั ก ออกแบบและพั ฒ นา
ฐานข้อมูล
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
100100
100101
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
100103 กฎหมายทรัพย์สิน
235021 การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
241112
คณิตศาสตร์ 2
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

222120
222230
235012
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100200
100201
100202
122140
146200
235023
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
ธุรกิจเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100203
100205
146131
235031
00xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

100104
100206
222220
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
เว็บเทคโนโลยี
8

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100204
100208
100302
222310
235013
235033
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)
การจัดการองค์กรและระบบสาร 3(2-2-5)
สนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
3(2-2-5)
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต

100207
100209
100210
100305
100313
222320
235032
รวม

100300
100304
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายแรงงาน
การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
วิชาเอกเลือก
9

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410
222410
1004xx
1004xx
2xxxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย1
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

1004xx
1004xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

100301
100400
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
8

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

100306
100307

2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100312
222340
235034

100311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100401
100411
100412
100482
222420
222421
1004xx
1004xx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจาลอง
ระเบียบวิธวี ิจัย
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสาร
สนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
19

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(0-2-1)

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(0-6-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
วิชาเอกบังคับจานวน 2 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งมาเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้จานวน 6 หน่วยกิต
4. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 227 หน่วยกิต
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คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัย นเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศ พะเยา มีก ารพัฒ นาโครงสร้างทางการ
บริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษา
ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น
ครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติ ศาสตร์
ได้แ ยกตั วจากสานั กวิชาศิ ลปศาสตร์ ต่อ มาได้ยกฐานะ
เป็ น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน
ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทาง
ก ฎ ห ม า ย ร ว ม ทั้ งจ ะ ต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ า ส ต ร์ ท่ี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรมและมีความรับ ผิดชอบ
ต่ อ สั งคม ทั้ งนี้ มุ่ งหวั งเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั นที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็น การแยกตั วออกจาก “กลุ่ ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผูพ้ ิพากษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. ด้านการทาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหาร
3. ด้านการภาษีอากร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี
6. ด้านการตรวจสอบภายใน
7. ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
100100
100101
126100
221130
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
0041xx
005173
100102
100103
122130
124101

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
หลักการจัดการ
การบัญชีขนั้ ต้น

รวม
20
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100004
124111

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีต้นทุน

3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

6

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100200
100201
100202
122220
124201
124211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
หลักการตลาด
การภาษีอากร 1
การบัญชีขนั้ กลาง 1
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100203
100205
124212
146271
00xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

100104
100206
124213
รวม

100204
100208
100302
122241
124311
124313
146371
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5) 100207
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6) 100209
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(2-2-5) 100305
สถิติธุรกิจ
100313
การบัญชีขนั้ สูง 1
3(2-2-5) 121201
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5) 124314
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวม
ทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
การบัญชีขนั้ กลาง 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
การบัญชีเพื่อการจัดการ
8

ภาคการศึกษาปลาย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายแรงงาน
การเงินธุรกิจ
การบัญชีขนั้ สูง 2
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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100300
100304
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
วิชาชีพเลือก
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410
122433
124401
124411
124315
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การกากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100312
124301
124312
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสอบบัญชี
วิชาชีพเลือก
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100301
100400
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาชีพเลือก
8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100306
100307
100311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
100401 นิติปรัชญา
2(2-0-4)
100411 ว่าความและศาลจาลอง
2(1-2-3)
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
2(1-2-3)
124xxx วิชาชีพเลือก*
3(x-x-x)
124xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
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)

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
124412 การฝึกงาน
124413 การศึกษาอิสระ
124414 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
8

2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
รวม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 229 หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐ บาลกั บ ความต้ อ งการด้ านการศึ ก ษาของเยาวชน และได้
เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลป
ศาสตร์
ต่ อ มาในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ ได้
แยกตัวจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึ ง
ปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มุ่ง
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้ งจะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ มี
คุณ ธรรมและมี ค วามรับ ผิ ดชอบต่อ สังคม ทั้งนี้มุ่ งหวังเพื่ อ ให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขต
ภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยา
เขตที่โรงเรียนพะเยาพิ ท ยาคม ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2542 ได้ ย้าย
สถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา
คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็ นสาขาวิชา สาหรับกลุ่มวิชาศิลป
ศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 4 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี
การเรีย นการสอนเพิ่ มขึ้ น อีก 3 สาขาวิช า คื อ สาขาวิชาการ
ท่อ งเที่ย ว สาขาวิชาการประชาสัมพั นธ์ และสาขาวิชาพัฒ นา
สังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา
สั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าขาวิ ช าที่
รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วน
สาขาวิชาการจัดการธุร กิจ สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาการ
ท่อ งเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานัก
วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี
การศึ ก ษา 2548 ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิ ดหลักสูตร คื อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลั ยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลปศาสตร์ จึง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิตกิ ร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้ หลังจากสอบได้เนติบณ
ั ฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 1382
โทรสาร 0-5446-6719, 0-5446-6660

E-mail : law.up@up.ac.th
: libarts@up.ac.th

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 697

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
005173
100100
100101
146111
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005172
100102
100103
146112
146131

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รวม
21
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

100104
100200
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายลักษณะหนี้
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

100202
146231
146261

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

146262
00xxxx
xxxxxx
รวม

สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

100201

3(3-0-6)

100203

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

100205
146241

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146263
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

100204
100206
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เอกเทศสัญญา 1
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
5

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 699

ชั้นปีที่ 3
100207
100208
100302
146341
146xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
3(x-x-x)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)

xxxxxx
รวม

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
20

3(x-x-x)
หน่วยกิต

100209
100210
100305
146232

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1

3(2-2-5)

xxxxxx
xxxxxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

100300
100304
146211
รวม

21
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
9

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2(2-0-4)

146321
1004xx

หลักการแปล 1
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
2(x-x-x)

100311

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2

3(2-2-5)

1004xx
146xxx
146xxx
รวม

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
21

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100312
100313
146322
146xxx
รวม

กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100306
100307

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
100301
100400
146398
รวม

ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100401
100411
100412
1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจาลอง
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
19

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทาการ
เทียบโอนแทนได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 220 หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิ จั ย ทางก ารแพ ทย์ แ ล ะสาธารณ สุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากล และพั ฒ นาองค์ความรู้สู่ชุม ชนให้เข้ม แข็ง
และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปีคณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้า งทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐ บาลกับ ความต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้
แยกตั วจากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ย กฐานะเป็ น
คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2553
จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน
เขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ

การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี คู่ ข นาน
2 ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข , นั ก พั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพ
เป็นต้น
2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
004xxx
005171
005173
100102
242103
244104
324112
รวม

100103
100104
100200
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสาธารณสุข
21

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายทรัพย์สิน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายลักษณะหนี้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100201
100202
324231
324236
363218
367202
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยชุมชน 1
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
3(2-2-5)
หลักประกัน
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด
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

100204
100206
100208
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เอกเทศสัญญา 1
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
กฎหมายปกครอง
8

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100207 เอกเทศสัญญา 2
100302 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
324332 วิทยาการระบาด
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
366213 พยาธิวิทยา
รวม
22

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100207 เอกเทศสัญญา 2
100302 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
324332 วิทยาการระบาด
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
22

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100209 กฎหมายครอบครัว
100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
247111 ชีวสถิติ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324323 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 2
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
22
รวม
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100209 กฎหมายครอบครัว
100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
247111 ชีวสถิติ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
รวม

20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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100300
100304
324352
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
การสุขาภิบาลอาหาร
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 1
324324 อนามัยครอบครัว
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
324xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 1
324353 การจัดหาน้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324457 สัมมนา
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
324xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100306 กฎหมายลักษณะพยาน
100307 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
100312 กฎหมายภาษีอากร
100313 กฎหมายแรงงาน
324426 โภชนศาสตร์
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
รวม
22
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100306 กฎหมายลักษณะพยาน
100307 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
100312 กฎหมายภาษีอากร
100313 กฎหมายแรงงาน
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
324383 การบาบัดน้าเสียและกาก
ตะกอน
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ
100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
รวม

8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-9-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100401 นิติปรัชญา
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
100411 ว่าความและศาลจาลอง
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
รวม
18
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100401 นิติปรัชญา
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
100411 ว่าความและศาลจาลอง
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
324493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
กับการเทียบโอนแทนได้ จานวน 6 หน่วยกิต
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 230
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิ จั ย ทางก ารแพ ทย์ แ ล ะสาธารณ สุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากล และพั ฒ นาองค์ความรู้สู่ชุม ชนให้เข้ม แข็ง
และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็น การแยกตั วออกจาก “กลุ่ ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
2. หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

3. หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชี วอนามั ย
และความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข , นั ก พั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพ
เป็นต้น
2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐกร, เจ้ า หน้ า ที่ วิ เคราะห์ น โยบายและแผน,
นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย ,
นักวิเคราะห์, นักสถิติ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

126113
324231
327111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
14xxxx
พืน้ ฐานวิชาชีพ
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
126250

126212
126312
327331
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
การส่งเสริมสุขภาพ 1
9

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
126311
146200
146371
324251
325211
327371
327381
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐมิติ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
17

3(2-2-5)
3(3-0-6)

126220
126360

3(2-2-5)

324221
324333

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

327221
327361
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
นโยบายและการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
17

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 715

126380
327332
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
การส่งเสริมสุขภาพ 2
วิชาเอกเลือก
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
126330
126340
324332
126xxx
14xxxx
327xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
วิทยาการระบาด
วิชาเอกเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

126390
247111
324313
327372
126xxx
126xxx
รวม

327383
327423
327444
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ชีวสถิติ
จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
7

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
126411
327xxx
327451
327484
327473
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
คุณภาพชีวิตการทางาน
ระเบียบวิธวี ิจัย
พลวัตกลุ่มและการทางานเป็นทีม
11

1(0-3-2)
3(x-x-x)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
327492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
327493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
327491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

126113
324112
324231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
การสาธารณสุข
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

126250
146271
14xxxx
361211
365212
00XXXX
00XXXX

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
พืน้ ฐานวิชาชีพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

126212
126312
324236
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
อนามัยชุมชน 1
8

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126311 เศรษฐมิติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
366213 พยาธิวิทยา
รวม
18
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126311 เศรษฐมิติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
รวม
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
รวม
16
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
รวม
16

126xxx
126380
324311
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังคมวิทยาสุขภาพ
8

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126xxx วิชาเอกเลือก
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
126340 การคลังสาธารณะ
14xxxx พืน้ ฐานวิชาชีพ
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 2
324332 วิทยาการระบาด
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
รวม

19

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126xxx วิชาเอกเลือก
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
126340 การคลังสาธารณะ
14xxxx พืน้ ฐานวิชาชีพ
324332 วิทยาการระบาด
324353 การจัดหาน้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
รวม
19

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
247111 ชีวสถิติ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324324 อนามัยครอบครัว
รวม
17

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
247111 ชีวสถิติ
รวม
17

324342
324352
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การบริหารงานสาธารณสุข
การสุขาภิบาลอาหาร
4

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(1-3-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126411 สัมมนา
324xxx วิชาเอกเลือก
324426 โภชนศาสตร์
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
รวม
14
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126411 สัมมนา
324xxx วิชาเอกเลือก
324383 การบาบัดน้าเสียและกาก
ตะกอน
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324457 สัมมนา
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
รวม
14

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
324493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

126113
324231

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ

3(2-2-5)
2(1-2-3)

รวม

5

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

14xxxx
324221
324241
361211
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
พืน้ ฐานวิชาชีพ
การป้องกันและควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
22

126212
126312
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
6

00XXXX
126250
146271

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
126311
146200
146371
324251
324311
324322
324332
325211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐมิติ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สังคมวิทยาสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
247111 ชีวสถิติ
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
325221 พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
325241 อาชีวเวชศาสตร์
325242 โรคจากการประกอบอาชีพ
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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126xxx
126380
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
6

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
126xxx
126330
126340
14xxx
325312
325322
325331
325343
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและอันตราย
หลักความปลอดภัยในการ
ทางาน
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
22

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

126xxx
126xxx
126390
325313
325314

2(1-2-3)

325323
325332

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
การประเมินความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัย
20

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
126411
324435
325424
325425
325433
325434
325435
325444
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
การระบายอากาศ
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สัมมนา
การยศาสตร์
18

1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
325451 การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
325452 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
325453 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 212 หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิ จั ย ทางก ารแพ ทย์ แ ล ะสาธารณ สุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐานสากล และพั ฒ นาองค์ความรู้สู่ชุม ชนให้เข้ม แข็ง
และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2544 ได้ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม วิ ช าต่ า งๆ เป็ น 3
กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ
กลุ่ ม วิ ช าได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิช า
สาหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม

ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้
แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
แผนการศึกษา

142111
142112
142121
142122
142231
142232
142241
142301
142303
142341
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 1
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
ภาษิตสานวนจีน
ไวยากรณ์จนี 2
30
หมายเหตุ * ทัง้ สองภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่
ประเทศจีน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
001111
005172
142211
242101
243101
244105
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการดาเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
242141 เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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142464
142465
142466
รวม

ภาคฤดูร้อน
การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
328220
328221
361203
363218
367205
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผน
จีน 1
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผน
จีน 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยา
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

2(2-0-4)

341334
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
พยาธิวิทยา
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
21

142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

322201
322215

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

365211
366213
328211
328222

2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 731

ชั้นปีที่ 4
142362
322309
361351
328320
328321
328322
00xxxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
วิทยาภูมิคุ้มกัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
เภสัชวิทยาจีน 1
เภสัชวิทยาจีน 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก
21(3)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142363
328311
328323
328324
328325
328326
328327
328328
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
กฎหมายและจรรยาบรรณ
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ทุยหนา 1
ทุยหนา 2
ฝังเข็มและการรมยา 2
ฝังเข็มและการรมยา 3
วิชาเอกเลือก
21(3)

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
328420
328421
328422
328423
328424
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์
แผนจีน
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์
แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมแพทย์จีน 1
อายุรกรรมแพทย์จีน 2
21

3(0-6-3)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
5(3-6-9)
5(3-6-9)
หน่วยกิต

328412
328425
328426
328428
328427
328429
142xxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
จักษุทางการแพทย์แผนจีน
โรค หู คอ จมูกทาง
การแพทย์แผนจีน
สัมมนา
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมภายนอกทาง
การแพทย์แผนจีน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(2-4-6)
4(4-0-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
แพทย์แผนจีน
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

328531
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางคลินิก 2
15

328121

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6
328530
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานทางคลินิก 1
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ* นิสิตจะต้องเขียนรายงานการศึกษาอิสระที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามเนื้อหาในรายวิชา 142498 การศึกษา
อิส ระ(Independent Study) ของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจี น เพื่ อ ใช้ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต กั บ
รายวิ ชา 142498 การศึ ก ษาอิ ส ระ (Independent Study) ในปี ก ารศึ ก ษาที่ 6 หรื อ 142491 การฝึ ก งาน
(Professional Training)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information
Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็น การแยกตั วออกจาก “กลุ่ ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นัก
ธุรกิจ, นักการขาย, นักการตลาด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. เศรษฐกร
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์
4. นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักสถิติ
5. พนักงานธนาคาร
6. เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
7. นักธุรกิจ
8. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
9. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
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
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100004
122130
241111
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฏหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
124101
126111
126113

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
คณิตเศรษฐศาสตร์

รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

122131
126112

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

6

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
121211
122231
126211
221110
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
การตัดสินทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

00xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

122410
126212
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
6

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005172
146271

3(3-0-6)
3(2-2-5)

128220
122220

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชั้นปีที่ 3
146371
122330
124433
126311
247241
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การจัดการคุณภาพโดยรวม
นวัตกรรมทางธุรกิจและ
การจัดการความรู้
เศรษฐมิติ
สถิติธุรกิจ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
122333 ระเบียบวิธวี ิจัย*
126313 ระเบียบวิธวี ิจัย*
122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
การจัด
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126312 เศรษฐกิจไทย
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
18
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
122332

122310
126380
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การติดต่อสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
122430
122210
126330
126340
126xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

122xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

122xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
126404 การฝึกงาน
122451
การฝึกงาน
126405 สหกิจศึกษา
122452 สหกิจศึกษา
126406 การศึกษาอิสระ
122453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

122331
126250
126390
122420

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาความเป็นไปได้และ
การประเมินโครงการ
122432 สัมมนา*
126411 สัมมนา*
122xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
รวม
13
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
122431

3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คือก ลุ่ ม วิ ช าศิล ปศ าสต ร์ ก ลุ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
อ อ ก เป็ น ส า ข า วิช า ส า ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประกอบด้ วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้
แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิ ทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
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
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
00xxxx
142111
146111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
พลานามัย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

142112
142122
146112
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
142211
146211
146231
146262
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

142212
146232

สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146241
146263
146271
00xxxx
รวม

142213
142231
142241
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ

3(2-2-5)
3(2-2-5)

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การแปลภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ไวยากรณ์จนี 1
9

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
142232
142311
142341
146321
146341
146371
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 2
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

142301
142303
146200
146322
146372
146373
รวม

142351
142361
รวม

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

142321

142431
146398
146471
146472
146473

ภาคการศึกษาปลาย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
ภาษิตสานวนจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
หลักการแปล 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
18

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านหนังสือพิมพ์จนี
3(2-2-5) 142302
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6) 142432
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146342
การจดบันทึกและการสรุปความ 3(2-2-5) xxxxxx
เพื่ออาชีพ
xxxxxx
15
หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาจีน 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
9
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
การอ่าน – การเขียนภาษาจีน
เชิงวิชาการ
การอ่านเรื่องสั้น
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142498 การศึกษาอิสระ
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
142461
142462
142463
146343
146463
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาจีนธุรกิจ
การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
ภาษากับการสื่อสาร
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491 การฝึกงาน
142497 สหกิจศึกษา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
145103
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ภาษาฝรั่งเศส 1
พลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

145111
145121
146112
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
145201
146211
146231
146262
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาฝรั่งเศส 3
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00xxxx
145241
146232
146241
146263
146271
รวม

145112
145122
145251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
18
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
อารยธรรมฝรั่งเศส
9

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146321
146341
146371
145211
145231
145321
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การสนทนาและการอภิปราย
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
การเขียนเรียงความภาษา
ฝรั่งเศส
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

146322
146372
146373
145222
145416
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
การอ่านงานเขียนทั่วไป
การเขียนรายงานภาษา
ฝรั่งเศส
15

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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145341
145361
145371
รวม

146398
146471
146472
146473
145461
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6) 145398
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 145342
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5)
การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5) 146342
ความเพื่ออาชีพ
xxxxxx
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) xxxxxx
และการโรงแรม 2
รวม
15
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
9

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 2
การอ่านเรื่องสั้น
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
15

145482

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การศึกษาอิสระ

146483
รวม

การศึกษาอิสระ
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
146343
146463
145351
145363
145471
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
ภาษากับการสื่อสาร
ฝรั่งเศสปัจจุบัน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจและ
เลขานุการ
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
15

3(3-0-6)

146481

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

146482

สหกิจศึกษา

145481

การฝึกงาน

3(2-2-5)
หน่วยกิต

145482
รวม

สหกิจศึกษา
6

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเปลี่ ยนเป็ น ส านัก งานการศึก ษาภาคพิ เศษ ต่อ มาใน
วัน ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กั น ยายนพ.ศ. 2556 ให้ เ ปลี่ ย นวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา และให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒ นามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสู ตรที่ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
มหาวิท ยาลัยพะเยาก่อ ตั้งขึ้นตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิท ยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น สานักวิชา วันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ
เรี ย นการสอนออกเป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิด
สอน 7 หลักสูต รด้วยกัน เพื่ อ เพิ่ มคุณ ภาพชีวิต ของประชากร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าเอาองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็น
การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวัง
จะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร มี ม ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” และ
ในวั น ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
ก ารจั ด ตั้ งเป็ น “ม ห าวิ ท ยาลั ยพ ะเย า” แล ะแย ก เป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญา
เพื่ อ ค ว า ม เข้ ม แ ข็ งข อ งชุ ม ชน ” (Wisdom for Community
Empowerment) สานั ก วิชาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ย ก
ฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตัง้ แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 751

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
161111
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
161112
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
161212 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
161213
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฎีจานวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

161312
161412
241324
24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
24

161211

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
241321
241322
241323
247221
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 753

ชั้นปีที่ 4
241421
241422
161411
161431
161xxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
โครงงาน
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
การสอนคณิตศาสตร์ 1
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
23

1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(30 ชั่วโมง)

241441
161413
161432
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนคณิตศาสตร์ 2
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

754 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005173
161112
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
24

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146111
161212
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
จิตวิทยาสาหรับครู
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
146200
161213
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
19

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

161312
161412
242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
24

161211

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
242454
161411
161xxx
161433
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
20

1(0-3-2)
1(30 ชั่วโมง)

242452
161413
161434

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การพัฒนาสื่อการสอนทาง
เคมี
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 757

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
161111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
161112
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
161212 จิตวิทยาสาหรับครู
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
23
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)

161213

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146111
161311
243341
247111
361201
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
20

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

161312
161412
243301
243321
243331
243xxx
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x- x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161xxx
161435
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
ทักษะและเทคนิคการสอนทาง
ชีววิทยา 1
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
24

1(30 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

243492
161413
161436
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ทักษะและเทคนิคการสอน
ทางชีววิทยา 2
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
161111
241111
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดาเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
005173 ทักษะชีวิต
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
248266 หลักการฝึกและสอนว่ายน้า
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161113
248181
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
146111
161212
244104
248201
248241
242104
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
จิตวิทยาสาหรับครู
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เคมี 1
22

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161213
248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

161211
248481
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
ศึกษาในโรงเรียน
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
161311
248321
248322
248331
248361
248497
365212
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
สถิติและการประเมินผลทาง
พลศึกษาและการกีฬา
หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
การจัดการเรียนรู้และสื่อการ
สอนพลศึกษา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

161312
248323
248351
248381
248496

1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

248xxx
248xxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึกษาสาหรับผู้พิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
161439
161xxx
248411
248431
248441
248498
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
3(x-x-x)
หลักการฝึกและการออกโปรแกรม 3(2-2-5)
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทาง
2(2-2-5)
พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
23
หน่วยกิต

161413
161440
248185
248186
248472
248492
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ยาและสิ่งเสพติด
การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
ผูก้ ากับลูกเสือ
การศึกษาอิสระ
19

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
244101 ฟิสิกส์ 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 2
21

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

001112
005171
161112
241112
243101
244181

รวม

3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005173
161212
241225
242104
244211
244221
244281
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
จิตวิทยาสาหรับครู
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เคมี 1
กลศาสตร์ 1
อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

146304
161213
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
22
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 765

161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สาหรับฟิสิกส์
244331 ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes
161311
244241

ภาคการศึกษาปลาย
161312
244321
244382
244xxx
244xxx
244xxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
161437
161XXX
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การสอนฟิสิกส์ 1
วิชาชีพครูเลือก
สัมมนา
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161438
3(3-0-6) 244493
3(2-2-5)
รวม
3(X-X-X)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนฟิสิกส์ 2
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเปลี่ ยนเป็ น ส านัก งานการศึก ษาภาคพิ เศษ ต่อ มาใน
วัน ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็ นวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กั น ยายนพ.ศ. 2556 ให้ เ ปลี่ ย นวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา และให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒ นามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสู ตรที่ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คือก ลุ่ ม วิ ช าศิล ปศ าสต ร์ ก ลุ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร

อ อ ก เป็ น ส า ข า วิ ช า ส า ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประกอบด้ วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้
แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน 2
ปริญญา
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005173
144113
144140
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005171
144114
144122
144130
161112

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ชีวิตและสุขภาพ
การพูด
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
วรรณคดีเอกของไทย
ความเป็นครูมืออาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
144221
144230
14xxxx
146200
161213
00xxxx
00xxxx
รวม

ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005172
144210
144211
144xxx
14xxxx
161212
00xxxx
รวม

การจัดการการดาเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จิตวิทยาสาหรับครู
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
การจัดการเรียนรู้และการจัด
การชั้นเรียน
6

144339
144398
161312
161412
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
24

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161313
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

144xxx
161211

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
144330
161311
144xxx
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161441
161XXX
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
วิธีสอนและนวัตกรรมทาง
การสอนภาษาไทย
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161442
3(2-2-5) 144453
รวม
3(X-X-X)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนจุลภาคในภาษาไทย
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

146131
146261
161112
00xxxx
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ความเป็นครูมืออาชีพ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

24

หน่วยกิต

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

001103
001112
146112

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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ชั้นปีที่ 2
146211
146231
146262
161213
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)

003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)

003136
146232

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*

พะเยาศึกษา*
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
161212
จิตวิทยาสาหรับครู
xxxxxx
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
21
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
3

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146321
146341
161311
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146322
161312
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146398
161411
161412
161443
161XXX
146xxx
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา
การสาหรับครูภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

3(3-0-6) 146483
1(30 ชั่วโมง) 161413
161444
3(3-0-6)
3(2-2-5) 146xxx
146xxx
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การสอนจุลภาคสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา
2544 ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานจาก กลุ่ ม วิ ช า
เป็น สานัก วิชา วันที่ 22 มิถุ นายน พ.ศ. 2544 ได้มีก าร
แบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3
กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศิ ล ป
ศาสตร์ และ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เปิ ด สอน 7
หลั ก สู ต รด้ ว ยกั น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาพภู มิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และเจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนในภาคเหนื อ ตอนบน ที่ ค าดหวั ง จะให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”
และ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ หัว ภูมิ พ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ .ศ. 2 553 ขึ้ น วั น ที่ 16 ก รกฎ าคม พ .ศ . 2 553
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น
“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ ปรั ช ญามหาวิ ท ยาลั ย คื อ “ปั ญ ญาเพื่ อ ความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ” ( Wisdom for Community
Empowerment) สานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ วยงาน
หนึ่ ง ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก
ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญ าตรี แ ละ
บัณ ฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ
ปริ ญ ญ าโท 4 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญ าเอก 2
หลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ
ปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ท่ใี ช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผูค้ วบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

จานววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในวกลุ่มดังนวี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวหนว่วยกิต

3(3-0-6)

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
หนว่วยกิต

จานววนว
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หนว่วยกิต
3(3-0-6)

จานววนว

3

หนว่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นวิสิตเลือกเรียนวเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานวามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนวี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานววนว

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนว่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานววนว
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนว่วยกิต
2(1-2-3)

จานววนวไม่นว้อยกว่า

9

หนว่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชาต่อไปนวี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนวุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

146111

146200

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกนว
วิชาพื้นวฐานวทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นวฐานวเฉพาะด้านว
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242105
243101
244103

247221

จานววนวไม่นว้อยกว่า

93

หนว่วยกิต

จานววนว
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

26

หนว่วยกิต
4(3-3-8)

จานววนว
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

9

4(3-3-8)
4(3-3-8)

หนว่วยกิต
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
242221 เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
242241 เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
242242 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
242331 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242411

242412
242413

242423
242424

242332
242341
242451
242452
242453
242454
365215

วิชาเอกเลือก
กาหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชา ต่อไปนวี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
242414
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
242415
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีค้านวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
3(2-2-5)
วิเคราะห์ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis

242426
242427

ไม่นว้อยกว่า
58
หนว่วยกิต
จานววนว
46
หนว่วยกิต
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry

จานววนวไม่นว้อยกว่า

12

หนว่วยกิต

หัวข้อคัดสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topic in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวข้อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry
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242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
Electroanalytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนวินวทรีย์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอินวทรีย์
เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
Applied Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products

3(2-2-5)

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

หัวข้อคัดสรรทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Selected Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานววนวไม่นว้อยกว่า
6 หนว่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
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
หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผนว ก แบบ ก1
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก1
วิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานววนว

38

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต
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282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726
282727

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2 และแผนว ข
หมวดวิชาเฉพาะด้านว ประกอบด้วย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดล้อม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นวิสิตเลือกศึกษามี ดังต่อไปนวี้
มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบ้าบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟื้นฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
282733
แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Modelling

จานววนว
17
หนว่วยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จานววนว
จานววนว

9
15

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฏหมายและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Economics
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
3(2-3-6)
และการเปลี่ยนแปลงสังคม
Global Environmental Situation and Social Change
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282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผนว ก แบบ ก2
วิชาวิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไม่นวับหนว่วยกิต
สาหรับการศึกษา แผนว ก แบบ ก1 ก2 และ แผนว ข
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานววนว

12

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต

แผนวการศึกษา
ชั้นวปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้นว
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หนว่วยกิต

001112
005173
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หนว่วยกิต
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ชั้นวปีที่ 2
146111
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
การอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงปฏิบัติ
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
18

3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3 (x-x-x)
หนว่วยกิต

005171
146200
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

ชั้นวปีที่ 3
242311
242321
242331
242341
247221
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทาง
เคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
วิชาเลือกเสรี
21

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

242312
242332
365215
242xxx
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

242xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต
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ชั้นวปีที่ 4
242454
242452
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
7

1 (0-3-2)
6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3( 3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
3 3-0-6)
สิง่ แวดล้อม
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
3 3-0-6)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)
รวม
12
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ 3 (3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
รวม
6(3)
หนว่วยกิต

ชั้นวปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้นว
ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3 (2-3-6) 282717 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

จานววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในวกลุ่ม ดังนวี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวหนว่วยกิต

3(3-0-6)

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
หนว่วยกิต

จานววนว
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หนว่วยกิต
3(3-0-6)

จานววนว

3

หนว่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นวิสิตเลือกเรียนวเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานวามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนวี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานววนว

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนว่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานววนว
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนว่วยกิต
2(1-2-3)

จานววนวไม่นว้อยกว่า

9

หนว่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนวดให้นวิสิตเลือกเรียนวจากรายวิชาต่อไปนวี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนวุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้านว
กลุ่มวิชาพื้นวฐานววิชาชีพ
วิชาพื้นวฐานวทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
4(3-3-8)
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II

จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนว
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
46
25

วิชาพื้นวฐานวเฉพาะด้านว
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry

จานววนวไม่นว้อยกว่า
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

21

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หนว่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
243103 ชีววิทยา 3
Biology III
243212 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
243251 นิเวศวิทยา
Ecology
243301 วิวัฒนาการ
Evolution
243321 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

243322

243421
243422

243332
243333
243432

3(2-3-6)

243341

4(3-3-8)

243401

4(3-3-8)

243491

3(3-0-6)

243492

3(2-3-6)

243493

3(2-3-6)

243494

วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
3(2–3-6)
ศาสตร์ ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology

จานววนวไม่นว้อยกว่า
47
จานววนวไม่นว้อยกว่า
35
พันธุศาสตร์
Genetics
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานววนวไม่นว้อยกว่า

243423
243424

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology

12

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หนว่วยกิต

3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
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243342
243441

243351

243352
243451

243361

243461

243471
243472

กลุ่มวิชาพันวธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
กลุ่มวิชานวิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ
สัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิ
3(2-3-6)
ปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคนวิคทางชีววิทยาเบื้องต้นว
การวาดภาพและถ่ายภาพทาง
3(1-4-4)
วิทยาศาสตร์
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
การเลีย้ งผึ้ง
Apiculture
แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานววนวไม่นว้อยกว่า
6 หนว่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผนว ก แบบ ก1
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก1
วิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานววนว

38

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 795

282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2 และแผนว ข
หมวดวิชาเฉพาะด้านว ประกอบด้วย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดล้อม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นวิสิตเลือกศึกษามี ดังต่อไปนวี้
มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบ้าบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟื้นฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology

จานววนว
17
หนว่วยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จานววนว
จานววนว

9
15

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Economics
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
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282727

แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Modeling

3(2-3-6)

282733

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
และการเปลี่ยนแปลงสังคม

3(2-3-6)

Global Environmental Situation and Social Change

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผนว ก แบบ ก2
วิชาวิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไม่นวับหนว่วยกิต
สาหรับการศึกษา แผนว ก แบบ ก1 ก2 และ แผนว ข
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานววนว

12

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต

แผนวการศึกษา
ชั้นวปีที่ 1
001103
001111
241111
242104
243101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หนว่วยกิต

001112
005171
005173
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หนว่วยกิต
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ชั้นวปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้นว
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

ชั้นวปีที่ 3
146111
243341
247111
361201
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
17

3(3-0-6)

146200

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

243301
243321
243331
243xxx
243xxx
243xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคฤดูร้อนว
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต
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ชั้นวปีที่ 4
243401
243491
243492
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
11

4(3-3-8)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
สิ่งแวดล้อม
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
12

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หนว่วยกิต

ภาคฤดูร้อนว
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ 3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
6(3)
หนว่วยกิต

ชั้นวปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้นว
ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3(2-3-6) 282717 สัมมนา 2
1(0-2-1)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
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
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยวัตถุประสงค์หลักในการ
จั ด ตั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญ ญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิท ยาศาสตร์การแพทย์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการตามแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข และ
แผนพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจน
เพื่อจัดการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (PreClinic) และวิทยาศาสตร์ พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นสิ ิต
ในกลุ่มวิท ยาศาสตร์สุขภาพได้แก่คณะเภสั ชศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ และนิ สิ ต ในกลุ่ ม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 คณะวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้
จัดทารายงานการประเมินตนเอง ภายใต้เกณฑ์การประเมินตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของ สมศ. หลั ง จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได้ เ ยี่ ย มส ารวจและเข้ า
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะ ผู้ประเมินได้รายงานถึง จุด
แข็ง จุดอ่อ น ของคณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์หลั งจากได้รับ
รายงานแล้ ว คณาจารย์ ไ ด้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมิ น และทบทวนผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาที่ ยั ง ขาด
แผนงานที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานใน
อนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ าน
วิ สั ย ทั ศน์ และค รอ บ คลุ มพั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า น ของค ณ ะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้
เป็นกรอบในการดาเนินงาน ในเบื้องต้นมีเป้าหมายระยะสั้น คือ
5 ปี (พ.ศ. 2552–2556) ให้ ส อดรั บ กั บ พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิท ยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของคณาจารย์ ใน
คณะ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ค ณะ และให้ ค ณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
วิท ยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อ ม เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สั ง กั ด มหาวิท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.

2550 นั บ เป็ น คณะที่ 12 ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วิท ยาลั ย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญ ญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อ ม ปั จจุ บัน เปิ ดสอนหลัก สูต รในระดับ ปริญ ญาตรี 2
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผู้ควบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวน
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

127
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มสังคมศาสตร์
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103

146200

122140
242120

361201

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

จานวนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
244103
General and Organic Chemistry

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

จานวน
20
ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
จานวน
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

3(3-0-6)

247111
361301

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

4(3-3-8)

361351

91
35
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

56
41

3(2-3-6)
4(3-3-8)
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361202
361221
361281

361302
361303
361311
361331

361304
361305
361306
361341
361352

ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
3(2-3-6)
จัดการห้องปฏิบัติการ
Scientific Instrumentation and Laboratory
Management
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
4(3-3-8)
จุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
วิชาเอกเลือก
ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
Phycology
จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology

361401

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361493 ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361495 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

361371

3(2-3-6)

361441

3(2-3-6)

361451

3(2-3-6)

361452

3(2-3-6)

361471

จานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
.
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2 วิทยานิพนธ์
3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
4 รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
3*
3*
3*
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

38

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต
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282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726
282727

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดล้อม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษามี ดังต่อไปนี้
มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบ้าบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟื้นฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
282733
แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Modeling

จานวน
17
หน่วยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Economics
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
3(2-3-6)
และการเปลี่ยนแปลงสังคม
Global Environmental Situation and Social Change
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282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก2
วิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

12

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
146200
361201
365215
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราวิทยา
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
จัดการห้องปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

19

242120
361202
361221
361281

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
122140
247111
361301
361331
361351
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

361302
361303
361311
361491
361xxx
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ไวรัสวิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

361xxx
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
361401
361492
361495
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
9

2(1-3-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
สิ่งแวดล้อม
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
รวม
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
6(3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
282716 สัมมนา 1
1(0-2-1)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
282781 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
13
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282717 สัมมนา 2
1(0-2-1)
282781 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
7
หน่วยกิต
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001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การ
อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะ
การเขียนเป็นสาคัญ
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและ
ไวยากรณ์ ร ะดั บ พื้ น ฐานเพื่ อ การสื่ อ สารในปริ บ ททาง
วิชาการและปริบทอื่นๆ
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอั ง กฤษ
และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร ในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่ า นและ
การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาของผูเ้ รียน
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Sciences for Study and
Research
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
แหล่ ง สารสนเทศ การจั ด ระบบสารสนเทศ การเข้ า ถึ ง
สารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิว เตอร์
บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก
การสั ง เคราะห์ แ ละการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
เสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ท่ี ดี แ ละมี นิ สั ย ในการใฝ่ ห า
ความรู้
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ชญาและแนวคิด
โลกทั ศ น์ ชี ว ทั ศ น์ ปรั ชญาชี วิ ต และวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ

ความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อ
ประยุกต์ใ ช้ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณ ภาพ มี
ประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ ระหว่า งภาษาที่ มีต่ อ สั ง คม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภ าษาเพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแบบ
มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6
Music Appreciation
ลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบ
ทางด้ านดนตรี บทเพลง คี ตกวี สุ น ทรี ย ศาสตร์ ท างด้ า น
ดนตรีไทย และตะวันตก ลั กษณะและบทเพลงที่ใช้ในการ
แสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และ
อภิ ป รายจากการฟั ง และชมการแสดงดนตรี รวมทั้ ง
บทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
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
ส ถาปั ต ย กรรม เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม
ด้ า น การประหยั ด พลั ง งาน คติ ค วามเชื่ อ ต่ า งๆ อั น จะ
น าไปสู่ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ของรสนิ ย มและสุ น ทรี ย์ ใ นการ
ดารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทัง้ ของไทยและสากล
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003131

กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
กฎหมายเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
003132 ไทยและประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ไทยกั บ สั ง คมโลก
ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ก่ อ น
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวที
โลกและแนวโน้มในอนาคต
003133 วิถไี ทย วิถที ัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์
พั ฒ นาการของวิ ถี ไ ทยสู่ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะเฉพาะและอัต
ลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่
เกี่ยวกับวิถีไทย การดารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
การอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพัน ธ์ของการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม พั ฒ นาการเมื อ งไทยและระดั บ สากล
การเมื อ งและการปรั บ ตั ว ของประเทศพั ฒ นาและก าลั ง
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกับประเทศไทย

003136

พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี
พลวั ต ทางสั ง คม การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด พะเยาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้ม
การพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ ากอล์ ฟ
การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก ามารยาทของกี ฬ า
กอล์ฟ
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ
ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้นา การฝึก
กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการ
ใช้เครื่องอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึงความคิ ด
สร้างสรรค์ อีกทัง้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ ของการ
บริหารกาย หลักการออกก าลัง กาย กิจกรรมการสร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นราพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เต้นราของนานาชาติ
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาว่ายน้า การฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้า
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004155

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นราสากลและมารยาท
ของการเต้นราสากล
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาตะกร้อการ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ า ยและความส าคั ญ ของ
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถนา
กิ จกรรมนั นทนาการไปประยุ กต์ ใช้ ให้ เหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาซอฟท์บอลการ
ฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาเทนนิสการฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬา เทเบิลเทนนิส
การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเท
เบิลเทนนิส
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับบาสเกตบอล การ

ฝึ ก ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต้ น ก ฎ ก ติ ก า ม า ร ย า ท ข อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอล
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก า มารยาทของกี ฬ า
แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาฟุตบอล การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บวอลเลย์ บอล การฝึ ก
ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ ศิ ล ปะการต่ อ สู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้น ของศิล ปะการต่อสู้ ป้ องกั น ตั ว
กฎหมายสาหรับการป้องกันตัวและกฎกติกามารยาทของ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับ การเกิด พฤติ กรรม พื้นฐาน
ทางชี ว ภาพของพฤติ ก รรมและประเภทของพฤติ ก รรม
ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้
และความจ า การคิ ด และภาษา เชาว์ ปั ญ ญาและการ
ยกระดับเชาว์ปั ญ ญา การจัดการอารมณ์และการสร้ า ง
แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ท างสัง คม พฤติ ก รรมอปกติ
และการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ เ พื่ อ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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005171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ
วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่น
และสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลในครอบครั ว และสั ง คม
การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก การ
ติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิตที่ดี และ
คุณธรรมจริยธรรม
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นาและเป็น
ผู้ ต ามที่ ดี การพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี จิ ต สาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบุคคล
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ร ะหว่ างมนุ ษย์ กั บสิ่ง แวดล้ อ ม
สาเหตุ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลของการเปลี่ ย นแปลง
ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และระดั บ โลก การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลก อุ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
รับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสานึก การ
สร้ า งความตระหนั ก และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

006141

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
Introduction to Computer Information
Science
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ
การประยุ ก ต์ ใช้ ง าน ระบบส านั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบ
จานวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้ อมูล และระบบ
ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ การ
พั ฒ นาโปรแกรม ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ระบบเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information
Age
การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับ
ชีวิตประจาวัน เช่น การเงินการธนาคาร การประกั น ภั ย
การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อ มูลทางสถิ ติ
เพื่อการสารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้ ข องยาและเคมี ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ที่เกี่ยวข้อง
กั บสุ ขภาพ ตลอดจนการเลื อกใช้ และจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
006144 อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความส าคั ญ ของอาหารใน
ชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึ ง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมต่ า งประเทศต่ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของ
ไทย การเลื อ กอาหารที่ เ หมาะสมต่ อ ความต้ อ งการของ
ร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เ ลื อ ก ซื้ อ อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
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006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรู้ พื้ น ฐานด้ านพลั ง งานและเทคโนโลยี
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งาน อย่ า งฉลาด
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มา
ของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทางานและ
การเลื อ กใช้ ร ะบบปรั บ อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้ น ฐาน การใช้ พ ลั ง งานในอนาคต การผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีสาหรับรถยนต์ใน
อนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 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
การความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข องโลกทั้ ง ระบบที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและ
ไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลาดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและ
การกระท า การจั ด ท ากฎหมายล ายลั ก ษณ์ อั ก ษร
สาระส าคั ญ ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
ปกครอง สาระส าคั ญ ของกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสาคัญของกฎหมาย
อาญา กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน

100002

กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา ตัวการและผูส้ นับสนุน อายุความ บทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจั ก ร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุ ขของ
ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชี วิ ต และ
ร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับนัก
รัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil and Commercial Law for Political
Scientist
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่ บรรพ 1-6
ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม
ฝาก ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ประกันภัย ตั๋วเงิน
หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายกั บ ธุ ร กิ จ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ชย์ เอกเทศสั ญ ญารวมทั้ ง สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ และ
กฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายภาษีอากร
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass
Communication
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ
ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สื่ อ สารมวลชน สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการ
เสนอข่ า วสาร การแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ แ ละสัง คม การละเมิ ด ที่ ท าให้
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ผูอ้ ื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ
นั ก สื่ อ สารมวลชน การควบคุ ม สื่ อ สารมวลชน และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ยว
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Laws and Ethics of Communication and
Information Technology
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชน สิ ท ธิ เสรี ภ าพในการเสนอ
ข่ า วสาร การแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละต่ อ สั ง คมของนั ก นิ เ ทศศาสตร์
กฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิ ดลิข สิท ธิ์
การคุ้ ม ครองฐานข้ อ มู ล การคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตั ว
การหมิ่นประมาท กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอด
จนศึกษานโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร
และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Civil Law : General Principles
ความหมาย บ่อเกิด ที่ม า และวิวัฒนาการของกฎหมาย
แพ่ ง และกฎหมายเอกชน ประเภทและล าดั บ ศั ก ดิ์ ข อง
กฎหมาย การใช้ การตี ค วาม และการอุ ด ช่ อ งว่ า งของ
กฎหมาย สิ ท ธิ แ ละผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นกฎหมายแพ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลง การโอนและการระงั บ ซึ่ ง สิ ท ธิ บุ ค คล
ความสามารถของบุ คคล และสาระสาคัญของกฎหมาย
แพ่ ง ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บ รรพ 1
ลักษณะ 1-2
100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction of Public Law
แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย
ของกฎหมายมหาชน บ่ อ เกิ ด ที่ ม า ลั ก ษณะทั่ ว ไปและ

ประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธีเกี่ยวกับ
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
ก่ อ ให้ เ กิ ด สั ญ ญา ผลของสั ญ ญา และความระงั บ แห่ ง
สัญญา ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม
100103 กฎหมายทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ
1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ
100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด
และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
การจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อานาจรัฐ
และการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
100200 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Obligations Law
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่ง
หนี้ ผลแห่ ง หนี้ ลู ก หนี้ ร่ ว ม เจ้ า หนี้ ร่ ว ม การโอนสิ ท ธิ
เรียกร้อง การระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 2
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100201

กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
Wrongful Act, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment
Law
ความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิร
โทษกรรม จั ด การงานนอกสั่ ง และลาภมิ ค วรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4
และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมาย อาญา การใ ช้
กฎหมายอาญา โทษ และวิธกี ารเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการ
และผู้สนับสนุน การกระทาความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง การกระท าความผิ ด อี ก อายุ ค วาม และหลั ก
กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน
3(2-2-5)
Loan, Deposit and Security Transactions
Law
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม ฝากทรั พ ย์
ค้าประกัน จานอง จานา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 และหลักประกันแห่งหนีป้ ระเภทต่าง ๆ
100204 เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
Specific Contracts I
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่ า ทรั พ ย์ เช่ า ซื้ อ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ บรรพ 3
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษฐานต่างๆ

100206

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล
ไทย
2(2-0-4)
Constitution of Courts of Justice and Thai
Judicial System
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของศาล ยุ ติ ธ ร ร ม
โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ตาแหน่ง
และอานาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ทาการแทน
เขตอานาจศาล อานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้
พิพากษา การจ่ายสานวนคดี การเรียกคืนหรือโอนสานวน
คดี และการขอคืนสานวนคดีในศาลยุติธรรม
100207 เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
Specific Contracts II
กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1516 และการจ้ า งแรงงาน จ้ า งท าของ และรั บ ขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6-8
100208 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
หลั ก ทั่ ว ไปและลัก ษณะสาคั ญ ของกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง การ
กระท าทางปกครอง ค าสั่ ง และผลบั ง คั บ ของค าสั่ ง ทาง
ปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ
ทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของ
เจ้ า หน้ า ที่ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และ
การบังคับคดีปกครอง
100209 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
การหมั้ น การสมรส ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ าง
สามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของ
การสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของ
บิดามารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม
และค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ บรรพ 5
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100210

กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(3-0-6)
Partnership and Company Law
ความหมายของหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท การจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน การ
เลิกและการชาระบั ญ ชีห้ างหุ้นส่ วน การจดทะเบีย นห้ า ง
หุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
การจั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด การน า
บทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน
จากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือ
หุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุน
ส ารอง เพิ่ ม ทุ น ลดทุ น เลิ ก บริ ษั ท ควบบริ ษั ท การแปร
สภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากั ด เป็ น
บริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 และสาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน
จากัด
100300 กฎหมายมรดก
(3-0-6)
Succession Law
ความเป็ น มาและเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
มรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การ
เป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปัน ทรั พย์ ม รดก
อายุ ความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์
บรรพ 6
100301 ตราสารเปลี่ยนมือ
3(3-0-6)
Negotiable Instruments
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การ
ออกและการสลั กหลัง ตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวั ล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตรา
สารเปลี่ ย นมื อ ประเภทต่ า งๆ และความรั บ ผิ ด ต าม
พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)
Civil Procedure Law I
หลักกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ง ว่ า ด้ ว ย
บททั่ ว ไป และวิ ธี พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต้ น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และภาค 2

100303

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ อา ญา
อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธี
พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต้ น อุ ท ธรณ์ แ ละฎี ก า ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100304 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ลั ก ษณะและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกั บ
กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขต
อ านาจของรั ฐ ความคุ้ ม กั น จากเขตอ านาจของรั ฐ
สนธิ สั ญ ญา ความรั บ ผิ ด ในทางระหว่ า งประเทศของรั ฐ
และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติ
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(2-2-5)
Civil Procedure Law II
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย
อุทธรณ์และฎีกา และวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและ
การบั ง คั บ ตามค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง 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
พยานหลักฐานของศาลทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง
หรื อ ไม่ รับ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน พยานบอกเล่ า และพยาน
ความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
100307 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(2-2-5)
Private International Law
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง
ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิ ติ สั ม พั น ธ์ ท่ี มี ลั ก ษณะ
ระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การ
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แก้ ก ารขั ด กั น แห่ ง กฎหมาย กระบวนการพิ จ ารณาคดี
ในทางระหว่างประเทศและการยอมรับ คาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3(2-2-5)
English for Lawyers I
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ศั พ ท์
กฎหมาย การอ่านและการทาความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร
ทางกฎหมายเบื้องต้น
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3(2-2-5)
English for Lawyers II
การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย การ
เขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการโต้ตอบ
เอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่างๆ
100312 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
แนวความคิ ด หลั ก การของการภาษี อ ากร
หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
100313 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law
หลั ก กฎหมายแรงงาน วิ วั ฒ นาการของ
กฎหมายแรงงาน สั ญ ญาจ้ า งแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ย
แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับข้อพิพาทแรงงาน
100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ กฎหมาย ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ หน้าที่และงานของนักกฎหมายใน
หน่วยงานต่างๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้ง
และควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพตามกฎหมาย

100401

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Legal Philosophy
ประวั ติ แ ละแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญา
กฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่างๆ ปรัชญาที่
เป็ น รากฐานของทฤษฎี ก ฎหมาย ความยุ ติ ธ รรม ความ
เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้
กฎหมาย
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)
Thai Legal History
ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุล
ต่างๆ ที่สาคัญ ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมาย
ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพของระบบกฎหมายไทย
ก่ อ นการปฏิ รู ป ระบบกฎหมาย และอิ ท ธิ พ ลของระบบ
กฎหมายสกุลต่างๆ ของตะวันตกที่มีต่อกฎหมายไทย
100411 ว่าความและศาลจาลอง
2(1-2-3)
Advocacy and Moot Court
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนคา
ฟ้องและคาให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึกปฏิบัติโดยจัด
ขึ้นในรูปศาลจาลอง
100412 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
Research Methodology
ความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย
รู ป แบบ หลั ก การและวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย
การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การ
อภิปราย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
เกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2(1-2-3)
Law on the Conservation of Environment
and Natural Resources
แนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับ
การใช้ ป ระโย ชน์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การควบคุมและจัดการมลพิษ
ประเภทต่างๆ ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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100421

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2(2-0-4)
Administrative Court and Procedure
ที่ ม า ระบบต่ า งๆ ของศาลปกครอง การ
ควบคุมการใช้อานาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลา
การ เขตอานาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
และการบังคับคดีปกครอง
100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2(2-0-4)
Administrative Procedure Law
หลั ก ทั่ ว ไปทางสารบั ญ ญั ติ หลั ก วิ ธี ส าร
บัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คาสั่ง ทางปกครอง การ
พิจารณาทางปกครอง อานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง การขอให้
พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-4)
Fundamental of Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิดที่มา และ
หลักการพืน้ ฐานในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรี
นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและ
วิ ธี ก ารแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ การควบคุ ม
ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค์กรตุลาการ
100424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4)
Local Administrative Law
แนวความคิด วิวัฒนาการการปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น หลั ก การกระจายอ านาจทางปกครอง การ
จัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจและการใช้
อานาจ และการควบคุ มตรวจสอบองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
100425 สัมมนากฎหมายมหาชน
2(0-4-2)
Seminar on Public Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายมหาชน

100426

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(1-2-3)
Human Rights Law
ความหมายและปรั ช ญาของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ย วข้อง
กั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กลไก วิ ธี ก าร และการ
ส่ ง เสริ ม การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ องค์กรที่ทาหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
100427 สิทธิขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Rights
บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ความหมาย และความส าคั ญ ของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ขอบเขตในการใช้
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐาน
100428 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษ
2(2-0-4)
English Local Government Law
พั ฒ นาการ แนวคิ ด และโครงสร้ า งของ
กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษ
100429 กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
Land Law
ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การ
ควบคุ ม การใช้ ท่ี ดิ น การจั ด ที่ ดิ น และการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
กาหนดสิทธิ์ในที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
100430 กฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 2(2-0-4)
Local Taxation Law
ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษี
อากรส่วนท้องถิ่น การคานวณและจัดเก็บภาษีอากร การ
ระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 823

100440

กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
2(2-0-4)
Bankruptcy Law and Reorganization Law
วิ วั ฒ นาการ ลั ก ษณะและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กฎหมายล้ ม ละลาย วิ ธี ก ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
บทบาทของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ อ านาจศาล
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกจิ การ
100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2(2-0-4)
Securities and Stock Exchange Law
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุ น
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 รั พ ย์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ การซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ การประกอบธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระทาอันไม่ เป็น
ธรรมเกี่ยวกั บการซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ การซื้อหลักทรั พ ย์
เพื่อการครอบงากิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
100442 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
Consumer Protection Law
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกั บ การ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กลไก
และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภค
100443 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Law
กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินงานอุตสาหกรรม
การจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน กฎหมายการนิคม
อุตสาหกรรม การจดทะเบีย นเครื่ องจั ก ร กฎหมายวั ต ถุ
อั น ตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม การ
ประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรม
100444 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(2-0-4)
Trade Competition Law
ประวั ติ ก ฎหมายการแข่ ง ขั นทางการค้ า ของ
ไทย รู ป แบบพฤติ ก รรมหรื อ การกระท าที่ มี ผ ลต่ อ การ

แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้อ งกัน
การผูกขาดทางการค้าและการขจัดอุปสรรคต่างๆ ต่อการ
แข่ ง ขั น ทางการค้ า หรื อ ขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กระบวนการร้องเรียนและการดาเนินคดีกับการปฏิบัติทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทาง
การค้าของอาเซียนและระหว่างประเทศ
100445 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
International Trade Law
วิ วั ฒ นาการและที่ ม าของกฎหมายการค้ า
ระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบี สัญญา
ทางการค้ า การรั บ ขน การขนส่ ง การชาระราคา การ
ประกั น ภั ย ข้ อ ตกลงต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารการค้ า โลก
ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และ
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ ยวกับ
การค้ า กระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางการค้ าระหว่าง
ประเทศ และระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นทางการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ
100446 กฎหมายการลงทุน
2(2-0-4)
Investment Law
หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวกับการลงทุน นโยบายของประเทศไทยในการ
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์และกลไกในการสร้ า ง
แรงจู ง ใจเพื่ อ การลงทุ น สนธิ สั ญ ญาคุ้ ม ครองการลงทุน
องค์กรที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน และระงับข้อพิพาท
การลงทุน
100447 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
2(1-2-3)
Contractual Drafting and Negotiation
หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่า งนิติก รรม และ
สั ญ ญาแบบต่ า งๆ การใช้ ถ้ อ ยค าภาษาให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง
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100448

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Taxation Law
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ระบบภาษี อ ากรระหว่ า ง
ประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษี ซ้อน มาตรการภาษี เ พื่ อ
แก้ ไ ขการจ ากั ด การประกอบธุ ร กิ จ โดยบรรษั ท ข้ า มชาติ
การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา กิ จ การของบรรษั ท ข้ า มชาติ
เกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การ
โอนกาไรของบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี
การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสนธิสัญญาภาษีอากร
100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2(0-4-2)
Seminar on Civil and Business Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
100450 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
Insurance Law
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายประกั น ภั ย
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ
ประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
100460 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
International Organization Law
วิ วั ฒ นาการและการก่ อ ตั้ง องค์ ก ารระหว่าง
ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดั บ
ภู มิ ภ าค และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก ารระหว่ าง
ประเทศระดั บ สากลกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศระดั บ
ภูมิภาค
100461 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
International Environmental Law
วิวัฒนาการและแนวคิดที่สาคัญของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการค้า การลงทุน

สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ อิทธิพลของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของ
รัฐสมาชิก
100462 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
2(2-0-4)
International Law of the Sea
ที่มาของกฎหมายทะเล การกาหนดเขตทาง
ทะเล น่ า นน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่ อ เนื่ อ ง เขต
เศรษฐกิจจาเพาะ ทะเลหลวง เขตอานาจรัฐเหนือเขตทาง
ทะเล การสารวจและการนาทรัพยากรทางทะเลทัง้ ที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตมาใช้
100463 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 2(0-4-2)
Seminar on International Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ
100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(2-0-4)
Maritime Law
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง
ทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ ประเภทต่าง ๆ การ
ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสิน ค้าใน
เรือ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทาง
ทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ
100465 กฎหมายอากาศ
2(2-0-4)
Air Law
ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมาย
อากาศ องค์ ก ารบริ ห ารการบิ น ระหว่ า งประเทศ การ
เดิ น อากาศ การรั บ ขนทางอากาศ ความเสี ย หายโดย
อากาศยานต่ อ บุ ค คลที่ ส ามบนพื้ น ผิ ว กฎหมายอากาศ
เกี่ ย วกั บ คดี อ าญา และอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศฉบั บ
ต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศ
100466 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
Law of Treaties
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส น ธิ สั ญ ญ า ก า ร ท า
สนธิ สั ญ ญา การให้ ค วามยิ น ยอมของรั ฐ เพื่ อผู ก พันตาม
สนธิ สั ญ ญา การตั้ ง ข้ อ สงวน การมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ของ
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สนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ การ
ยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ วย
สนธิสัญญา
100467 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูตและ
กงสุล
2(2-0-4)
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและ
กงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานทาการกงสุล เอก
สิทธิ์และความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตาม
หลั ก ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์
ทางการทู ต ค.ศ.1961 อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณี
ปฏิบัติทางการทูต
100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1
2(2-0-4)
International Economic Laws I
วิ วั ฒ นาการ โครงสร้ า ง บทบาทและหน้ า ที่
ของข้ อ ตกลงทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยภาษี ศุ ล กากรและการค้ า
องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศในการ
ดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบัน และข้อตกลงเกี่ยวกับ
การรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคต ล อด จน
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2
2(2-0-4)
International Economic Laws II
การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของ
องค์การการค้าโลก หลักกฎหมายและประเด็นสาคัญของ
ข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ความตกลงเกี่ยวกับ
การอุดหนุน ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ รวมทั้งประเด็นใหม่
ในการเจรจาการค้าหลายฝ่าย

100470

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกอื่น
2(2-0-4)
Alternative Dispute Resolution
วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ทัง้ นอก
ศาลและในศาล การเจรจาอนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท และปัญหาปัจจุบันต่างๆ อันเกิด
จากการระงั บ ข้ อ พิ พ าทในศาล ตลอดจนแนวทางแก้ ไ ข
ปั ญ หาของศาลและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าท โดย
ทางเลือกต่าง ๆ
100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 2(2-0-4)
Juvenile Justice and Family Procedure
Law
หลักกฎหมายและประเด็น ปัญหาทางสั ง คม
และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทาผิด กระบวนการ
ยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ ไ ข
ผู้ ก ระท าผิ ด รวมทั้ ง การคุ้ ม ครองผู้ เ ยาว์ ใ นคดี แ พ่ ง ตาม
กฎหมายจั ด ตั้ ง ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชน กฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว
100472 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
เบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Medical Law and
Forensic Science
บทบาทแล ะความส าคั ญ ของกฎหมาย
การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ก ฎหมาย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ นิติ
วิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐาน
สาหรับการดาเนินคดีอาญาและแพ่ง
100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4)
Criminology and Penology
สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมี
ส่วนสาคัญกับอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม
วิธีการต่างๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด และ
แก้ไขผูก้ ระทาผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี
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100474

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
ความผิดทางอาญาที่เ กี่ยวเนื่อ งกั บ ธุร กิ จ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา
2(2-0-4)
Human Rights and Criminal Justice
ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิท ธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติท่ีเกี่ยวข้อง การ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ต้ อ งหา จ าเลย
ผูต้ ้องขังผูเ้ สียหายและพยานในคดีอาญา การคุม้ ครองสิทธิ
เด็กและผูห้ ญิง
100476 สัมมนากฎหมายอาญา
2(0-4-2)
Seminar on Criminal Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายอาญา
100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
2(0-4-2)
Seminar on Procedure Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ
100478 การสืบสวนและสอบสวน
2(1-2-3)
Investigation and Inquiry
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การสื บ สวนและ
สอบสวนตามกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและ
กฎหมายการสอบสวนคดี พิ เ ศษ อ านาจของพนั ก งาน
สอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น
การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากคา และการทา
ความเห็นทางคดี

100479

ระบบกฎหมายอังกฤษ
2(2-0-4)
English Legal System
พั ฒ นาการ แนวคิ ด โครงสร้ า ง และระบบ
กระบวนการยุติธรรมของระบบกฎหมายอังกฤษ
100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
Intellectual Property Law
แนวคิด ที่มาและความสาคัญ ของทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ลิขสิทธิ์
สิ ท ธิ บั ต ร และเครื่ อ งหมายการค้ า พื้ น ฐานระบบการให้
คุ้มครองตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาและวิธกี ารขอรับการคุม้ ครอง
100481 กฎหมายโทรคมนาคม
2(2-0-4)
Telecommunication Law
ความเป็ น มาของการโทรคมนาคม รู ป แบบ
ของกิจการโทรคมนาคม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจ การ
โทรคมนาคม การให้เอกชนเข้าดาเนินกิจการโทรคมนาคม
การป้ อ งกั น การผู ก ขาดและการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
โทรคมนาคม และปั ญ หาด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจการโทรคมนาคม
100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
Information Technology Law
โครงสร้ า งทั่ ว ไปของเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหมิ่น
ประมาทผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต และนโยบายของรั ฐ ในการ
ควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต
100483 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
Electronic Commerce Law
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ชาระเงิ น และการโอนเงิ น โดยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
เข้ า รหั ส และการใช้ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเด็ น
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทานิติกรรมและสัญญา
การพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งของเอกสารและลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล ะประเด็ น การ รั บฟั ง ข้ อมู ล จ า ก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานตามกฎหมาย
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 ญ ญ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แหล่งข้อมูลต่างๆ
ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และ
มั ล ติ มี เ ดี ย รวมทั้ ง โดเมนเนม ปั ญ หาการใช้ ก ฎหมาย
เครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้าและ
ความรั บ ผิ ด ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และกลไกของ
กฎหมายในการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ย วกั บ
การให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให้
ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
100485 กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองพันธุ์พืช
2(2-0-4)
Patent Law and Plant Protection
วิวัฒนาการ แนวคิด และความสาคัญของการ
คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์ โ ดยสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และ
สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต พั น ธ์ และโครงสร้ า งระบบ
กฎหมายสิ ท ธิ บั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร และ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการขอรั บ ความคุ้ ม ครอง การละเมิ ด
ค่ า เสี ย หาย และการด าเนิ น คดี การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร
ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ บั ต ร และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ ืช และการคุม้ ครองพันธุ์พืช
ในความตกลงระหว่างประเทศ
100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 2(2-0-4)
Copyright Law and Related Rights
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ การ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามอนุสัญญาเบอร์น ข้อตกลงว่าด้วย
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การค้ า และ
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ประเภทของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์

ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุม้ ครอง การ
ละเมิ ด ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ น
รู ป แบบของสั ญ ญา และธรรมสิ ท ธิ รวมถึ ง การให้ ค วาม
คุม้ ครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
100487 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2(2-0-4)
Trademark Law and Geographical
Indication Protection
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การ
ขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การต่ออายุ การ
เพิ ก ถอน การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิท ธิ และการละเมิ ด สิทธิใน
เครื่ อ งหมายการค้ า เครื่ อ งหมายบริ ก าร เครื่ อ งหมาย
รั บ รอง และเครื่ อ งหมายร่ ว ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องหมายการค้ า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 1891 และ
พิ ธี ส ารกรุ ง มาดริ ด ว่ า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมาย
การค้าระหว่างประเทศ 1989 การคุ้มครองชื่อทางการค้า
ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข
มาตรการในการคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์
100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ
2(2-0-4)
International Intellectual Property Law
แนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบทบาท
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ต่อการพัฒนาการ
คุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
100489 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
2(2-0-4)
Intellectual Property Management and
Commercialization
การบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาแต่ ล ะประเภท การจั ด การในทางปฏิ บั ติ การน า
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ การ
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อนุญาตให้ใช้สิท ธิ การนาทรัพย์สิน ทางปัญ ญามาแปลง
เป็นทุน การนาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน
หนี้ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา
ด้านทรัพย์สินทางปัญ ญาประเภทต่ างๆ การร่างสั ญ ญา
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การห้ามตกลงผูกขาด การใช้
สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ การบังคับใช้สิทธิ
เหนือทรัพย์สินทางปัญญา
100490 กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 2(1-2-3)
Law on Traditional Knowledge, Arts and
Cultural Expression Protection
แนวคิด หลักการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ และการแสดงออกทางวั ฒ นธรรม
แนวนโยบายขององค์การทรัพย์สิน ทางปัญ ญาโลก และ
องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ และกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม
100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิ
วงจรรวม
2(2-0-4)
Computer Law and Integrated Circuit
Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ในส่ ว น
ของฮาร์ ด แวร์ ซอฟท์ แ วร์ และระบบฐานข้ อ มู ล การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ท่ี เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ
ปัญหาในทางปฏิบัติ และการใช้ซ อฟท์แวร์ ภายใต้ สั ญ ญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แ วร์ การคุ้มครองแบบผั ง ภู มิ
วงจรรวม การบังคับใช้สิทธิ การโอนและการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในแผนภูมิวงจรรวม
100492 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความลับ
ทางการค้า
2(2-0-4)
Data Protection and Trade Secret Law
แนวคิด หลักการพืน้ ฐานเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลข่าวสารของราชการ
การคุ้มครองความลั บทางการค้า การให้ความคุ้ม ครอง

ข้อมูลประเภทต่างๆ ในต่างประเทศและประเทศไทย และ
การคุม้ ครองสิทธิเด็ดขาดในข้อมูลทางการค้า
100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(0-4-2)
Seminar on intellectual Property Law
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
Cybercrime Law
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระทาความผิดเกี่ยวกับทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
121101
หลักการเงินเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principle of Finance
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดอกเบี้ย การคานวณ
อั ต ราดอกเบี้ ย การจ่ า ยหนี้ คื น อั ต ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่นื การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาด้านการเงิน การวิเคราะห์มูลค่าของกระแส
เงินสด
121102
การเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Money and Banking
วิ วั ฒ นาการของเงิ น ตรา ลั ก ษณะ บทบาท
และความส าคั ญ ของเงิ น ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก าร
จัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิ น
และการคลั ง บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุ ม
ปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่ า งประเทศ ระบบการเงิ น และประเภทของตลาด
การเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินอื่น และกรณีศึกษา
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121201

หลักการจัดการการเงิน
3(2-2-5)
Fundamentals of Financial Management
การจั ด การการเงิ น เบื้ อ งต้ น แนวความคิ ด
พื้นฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน การ
ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การกระจายผลประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และกรณีศึกษา
121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การน าระบบจริ ย ธรรมเหล่ า นั้ น มา
ประยุ ก ต์ ใ นทางวิ ช าชี พ ข้ อ จ ากั ด ของระบบจริ ย ธรรม
หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตสานึกทางธุรกิจ ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นศี ล ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ แนวคิ ด
ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพีย ง และการประยุ ก ต์ใช้ เ ศรษฐกิจ
พอเพียง
121211
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเงิ น ธุ ร กิ จ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงิ น ทุ น ระยะยาว งบประมาณเงิ น สด การบริ ห ารลู ก หนี้
การบริหารสินค้ าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุ น
ต้นทุนของเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5)
Principles of Investment in Securities
ระบบการเงิ น และโครงสร้ า งตลาดการเงิ น
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข่ า วสารข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การให้
คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้
กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์
และตลาดอนุพันธ์ และกรณีศึกษา

121302

การบริหารความเสี่ยงและหลักการธุ รกิ จ
ประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Principles of
Insurance Enterprise
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
และการควบคุมความเสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การ
ติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินสารอง
ประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิตและ
การเลือกซือ้ กรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
องค์กรประกันภัย
121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ท าง
การเงิ น อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น และก าไรต่ อ หุ้ น การ
วิเคราะห์สินทรัพย์ การวิเคราะห์หนีส้ ิน และกรณีศึกษา
121304 การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น ระบบการเงิ น
ระหว่างประเทศ ข้อจากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ
แหล่ ง เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ ความเสี่ ย งของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหาร
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ทฤษฎี เ สมอภาคระหว่ า งอั ต ราการ
แลกเปลี่ ย น การรายงานผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศและระบบภาษี และกรณีศึกษา
121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)
Personal Financial Planning
การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลสาหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ
ทางบประมาณรายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้
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เกี่ยวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์ และ
การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การจัดหาที่อยู่
อาศัย การลงทุนทางการเงิน และกรณีศึกษา
121306 การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ความส าคั ญ และประเภทของการให้ สินเชื่อ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้สินเชื่อ การ
รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
วิเคราะห์ข้ อ มูลพื้น ฐาน หลักเกณฑ์ในการพิจ ารณาเพื่ อ
ตัดสินใจ การตรวจสอบสินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้น
ลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเชื่อ การควบคุมและติดตามการ
เรี ย กเก็ บ หนี้ เทคนิ ค การจั ด การหนี้ ท่ี มี ปั ญ หา ระบบ
ปฏิบัติการสินเชื่อ และกรณีศึกษา
121307 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์
ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการ
วิ จั ย และตั ว แปรในการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย
121321
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
ความหมายและขอบเขตของวาณิ ช ธนกิ จ
บทบาทหน้ า ที่ ข องวาณิ ชธนากร การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ
กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือก
ในการจั ด หาเงิ น ทุ น และวิ ธี ก ารในการก าหนดราคา
หลั ก ทรั พ ย์ การประเมิ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎระเบียบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

121322

การบริหารธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Management
โครงสร้ า งการบริ ห ารภายในธนาคาร การ
ปฏิบัติงานทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร นวัตกรรมการบริการ การบริการที่ดี
121323 การวิเคราะห์ ห ลัก ทรัพย์ แ ละการจั ด การ
กลุ่มหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Security Analysis and Portfolio
Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
หลักทรัพย์เพื่อ การลงทุน หลักการลงทุ น การวิเคราะห์
ด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์ บ ริ ษั ท การค านวณ
ผลตอบแทนและการวั ด ความเสี่ ย ง การประเมิ น มู ล ค่ า
หลั ก ทรั พ ย์ การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค การจั ด การกลุ่ ม
หลักทรัพย์ และกรณีศึกษา
121324 การบริ ห ารและการวิ เ คราะห์ โ ครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Analysis
การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และตลาด
การวิ เ คราะห์ โ ครงการด้ า นเทคนิ ค ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการเงิน การจัดการเงินทุน
ของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การ
ประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา
121401
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน และการธนาคาร
121402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Controlling
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมทางการ
เงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์
ถาวร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การควบคุมรายได้และ
ค่าใช้จ่าย การวางแผนก าไร การพยากรณ์ ยอดขาย งบ
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การเงินล่วงหน้า การจัดการงบประมาณทางการเงิน การ
พยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงินทุน และกรณีศึกษา
121421
การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 3(2-2-5)
Financial Strategic Management
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
ปั จ จั ย ภายนอกและภายในของบริ ษั ท กลยุ ท ธ์ ท างการ
บริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและ
การควบคุม และกรณีศึกษา
121422 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
3(2-2-5)
Derivatives Market and Debt Market
ความหมาย แนวคิ ด ของตลาดอนุ พั น ธ์
บทบาทและพั ฒ นาการของอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ตลาด
อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา และ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตราสารสิทธิ สัญญาซื้อ
ขายล่ ว งหน้ า ทั้ ง ประเภทอั ต ราดอกเบี้ ย ดั ช นี หุ้ น และ
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของ
ตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการ
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย ตราสารหนีแ้ ละกลไกการทางานของ
ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไทยและสากล โครงสร้างของ
ตราสารหนี้ การกาหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การ
ออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนีท้ ่ีมีลักษณะ
ซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกลุ่มตราสารหนีแ้ ละกรณีศึกษา
121423 การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5)
Fund Investment
โครงสร้ า งตลาดการเงิ น ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ย งจากการลงทุ น สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น การ
วิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน กองทุนรวม
กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ การจั ด แบ่ ง
ประเภทกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
หุ้ น ระยะยาว กองทุ น รวมตลาดเงิ น กองทุ น รวมดั ช นี
ก อ ง ทุ น ร ว ม ที่ ล ง ทุ น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก อ ง ทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุน
ประเภทอื่น

121424

การลงทุนในตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Investment
การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น โครงสร้ า งและ
หน้ า ที่ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์
ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่า
หุ้ น สามั ญ การวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างเทคนิ ค และ
กรณีศึกษา
121431
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคาร
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐ หรือเอกชน
121432 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
121433 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการเงิน และการธนาคาร
122130 ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ
รู ป แบบขององค์ ก ารธุ ร กิ จ แนวความคิ ด ของก าร
บริ ห ารธุ ร กิ จ ลั ก ษณะพื้ น ฐานและประเภทของธุ ร กิ จ
กิ จ กรรมส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ แนวทางการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสัง คม
ของนักธุรกิจ
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122131

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมายและความสาคัญของการจัด การ
องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ าย
บริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การสรรหา
บุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่
122210 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Organizational Behavior and
Leadership
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ หลั ก แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและบุคคล
อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ทางาน การรับรู้ทัศนคติต่อ
งาน การจู ง ใจ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารของกลุ่ ม และที ม การ
ตัดสินใจร่วมกัน โครงสร้างองค์การ ประโยชน์ของการใช้
พลังของกลุ่มต่อองค์การ ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ า การ
สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจต่ อ บุ ค ลากรและการพั ฒ นา
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
122211
การอบรมและพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5)
Training and Personnel Development
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการในการพัฒนา
ทรั พ ย ากร มนุ ษย์ ความส าคั ญ ข อง ก า รฝึ ก อ บ ร ม
กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรม กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้าง
หลั ก สู ต รและโครงการฝึ ก อบรม การใช้ เ ทคนิ ค การ
ฝึกอบรมทุกรูปแบบ การเขียนโครงการการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการฝึกอบรม
122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ความสาคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์

สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่เกลี่ยและการ
ระงับกรณีพิพาทแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ปัญหาแรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน
122220 การจั ด การการผลิ ต และการปฏิ บั ติ ก าร
3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิ ต และปฏิ บั ติ ก าร
กิ จ กรรมและขั้ น ตอนของการท าธุ ร กิ จ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบพืน้ ฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนกาลัง
การผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหาร
โครงการ การจั ด ซื้ อ และระบบคลั ง สิ น ค้ า การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ
122230 การใช้ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ การจั ด การ
3(2-2-5)
Information Use in Business for
Management
บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้ ข้ อ มูล ทางการเงิน ข้อมูลทางการ
ตลาด ข้ อ มู ล ทางการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข้ อ มู ล
ทางการบัญชี การคานวณต้นทุน การวางแผนกาไร การใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis for Decision
Making in Business
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการ
ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ เมทริ ก ซ์ สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แบบ
มาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัวแบบแถวคอย และการจาลอง
สถานการณ์
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122310

การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)
Business Communication in
Organization
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์ก าร
ลักษณะ ความหมายและประเภทขององค์การ พฤติกรรม
การสื่ อ สารของบุ ค คล รู ป แบบการสื่ อ สารในองค์ ก าร
โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและ
รู ป แบบการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลยุ ท ธ์ ข องการ
สื่อสารในองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์ ก าร ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ สนั บ สนุ น
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์การ
122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)
Total Quality Management
แนวคิด ปรัชญา การสร้างองค์การ เครื่องมือ
และเทคนิ ค ของการจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม การสร้ า ง
มูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจของลู กค้า
ด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่
ทางการตลาด การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ
122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Small Business Management and
Entrepreneurship
ความส าคั ญ บทบาท ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ
ขนาดย่ อ ม คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของผู้ ป ระกอบการ
ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ก า ร ด า เ นิ น ง า น ทุ ก ด้ า น ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการ สภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ แนวคิ ด การ
วางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและ

กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรม
ของผู้ประกอบการ
122333 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ยทางการจั ด การ
ธุรกิจ การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอและการรายงาน
ผลการวิจัย สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์
ข้อมูล
122334 การจัดการสานักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Modern Office Management
หลั ก การจั ด ส านั ก งานสมั ย ใหม่ ระบบ
สานักงาน การออกแบบสานักงาน การบริหารงานเอกสาร
โดยใช้ เ ทคโนโล ยี แ ล ะเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ป ระ เ ภท
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลใน
สานักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม
122335 การเจรจาต่ อ รองและการจั ด การความ
ขัดแย้งทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Negotiation and Conflict Management
in Business
ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและเทคนิคการ
จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
122336 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
Change Management
หลักการ แบบจาลองทางด้านการบริหารการ
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 การฝึกอบรมและการพั ฒ นา
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ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทางาน สหภาพ
แรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการทางาน การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก
122420 การจัดการโลจิสติกส์และห่ว งโซ่อุ ปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain
Management
แนวคิ ด การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่
อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ
การพิ จ ารณาผู้ จั ด จ าหน่ า ยวั ตถุ ดิ บ การเลื อ กท าเลที่ตั้ง
การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคง
คลั ง การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง และการบริ ก าร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และอุปกรณ์
สาหรับการจัดการโลจิสติกส์
122421
การบริหารคลังสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความสาคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน
ของการด าเนิ น งานคลั ง สิ น ค้ า การจ าแนกประเภท
คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกทาเลที่ตั้ง ระบบ
การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าด้วย
ระบบโซ่อุปทาน
122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ แนวคิ ด การวางแผนและการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ์
กระบวนการและเทคนิคการจัดทากลยุทธ์ กระบวนการ
การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
การนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล
122431 การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจ
3(2-2-5)
Feasibility Study in Business
ความหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ การวางแผน การประเมิน

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการตามหน้าที่
ทางธุรกิจและสิ่ง แวดล้อ ม และการรายงานศึก ษาความ
เป็นไปได้
122432 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สภาพปั ญ หา และ
อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์ความรู้ต าม
หน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิ จ กรณีศึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการทางานในองค์การ
ธุรกิจ
122433 นวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ และการจั ด การ
ความรู้
3(2-2-5)
Business Innovation and Knowledge
Management
แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์
ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ
กั บ การจั ด การนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ การถ่ า ยโอน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการจั ด การ
นวัตกรรมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการความรู้ การสร้าง
ความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ ความรู้ใน
มุมมองทางการจัดการในระดับองค์การและระดับสากล
122440 การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
หลั ก การจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก ารแล ะก า ร
ให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การดาเนินงาน
การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการสาหรับการพัฒนาประเทศ
และกรณีศึกษา
122450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานใน
สถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน
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122451

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือ
เอกชน
122452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การวิ เ คราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอและอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านการบริหารจัดการขององค์การ
123221 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Tourism and Hospitallity Industry
นิ ย าม ความเป็ น มา ขอบเขตการท่ อ งเที่ ยว
และอุตสาหกรรมการบริการ วิวัฒนาการการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย แล ะต่ า งป ระ เท ศ องค์ ป ระกอ บ ข อ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน
123222
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4)
Psychology and Art of Services
การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อ
และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆได้แก่
การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้
ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจ
ของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่ มีก าร
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ
123231 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม3(2-2-5)
Food and Beverage Management
บทบาท หน้าที่ของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกอาหารและเครื่องดื่มกับแผนก
อื่นๆ วิธีการจัดการบริ การอาหาร วิธีการจัดโต๊ะอาหาร
ความรู้เรื่องภาชนะในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
หลั ก และวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก าร (เสริ ฟ ) การผสมเครื่ อ งดื่ ม

มารยาทในการรับประทานอาหาร หลักและวิธีการการจัด
เลีย้ งรูปแบบต่างๆ
123241 แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Destinations
ความหมาย องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางด้านธรรมชาติ
ทางด้ า นประวั ติ ศ าส ต ร์ แล ะ โบ ร าณ คดี ทางด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ศ าสตร์ ก าร
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ของประเทศไทยและ
ระดั บ สากล ปั ญ หาและผลกระทบของทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
123242
ประวัตศิ าสตร์ไทย โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai History Archaeology and Arts
History for Tourism
พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ประวั ติ ศ าสตร์
ศิ ล ป ะ ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ จ น ถึ ง ส มั ย
รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ มี บ ทบาทต่ อ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
ประเภทประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี แ ละวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย
123321 กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Strategic Management in Tourism
Industry
กระบวนการกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์ ของ
กลยุทธ์ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจ นาความรู้จากการจัดการ การตลาด การบัญชี
แล ะการบริ ห ารธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ลั ก ษณะเฉพาะของธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ยว
รวมกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยว
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123331

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมสลาย รูปแบบการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่าง
ยั่งยืน
123332 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operation
หลักการจัด การบริ ษัท ท่ องเที่ยว วิธีการจั ด
น าเที่ ย ว การอ่ า น และการเขี ย นแผนที่ แ สดงเส้ น ทาง
ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ ยว การสารวจและ
ติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนรายการนา
เที่ยว ตลอดจนสามารถคานวนต้นทุน กาไร และการจัด
นันทนาการ
123333 หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
วิวัฒนาการธุรกิจการของโรงแรม โครงสร้าง
ของการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด สายงาน หน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยต่ า งๆ การควบคุ ม กิ จ การโรงแรม
นโยบาย เป้าหมาย การดาเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง มารยาทของพนักงาน แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
123341 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Principles of Tourism Business
Management
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ธุ ร กิ จ อาหารและบั น เทิ ง ธุ ร กิ จ
ขนส่ง ธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจสปา ธุรกิจ MICE
ทรั พ ยากรในการจั ด การ กระบวนการจั ด การในธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนาและ
การควบคุ ม ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการจั ด การการตลาด
ท่องเที่ยว การจัดการการเงิน การจัดการการดาเนิ นงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยว

123342

อุตสากรรมการขนส่งกับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Transportation Industry and Tourism
การขนส่งและการคมนาคมด้าน องค์ประกอบ
ของการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
แนวทาง หรื อ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ ของการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวใหม่ๆ
123343 นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Innovative Tourism
ความรู้เบื้องต้น แนวคิด การเรียนรู้โครงสร้าง
พั ฒ นาการของสิ น ค้ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการ
ท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะยุ ค รวมถึ ง แนวทางการสร้ า งสิ น ค้ า
ทางการท่ องเที่ย ว รูปแบบการท่อ งเที่ ย วในยุค ใหม่ การ
ท่องเที่ยวทางเลือก การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ทัศน
ศึกษารูปแบบของนวัตกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
ทางเลือก การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ในประเทศ
ไทย
123351
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(1-4-4)
Recreation for Traveling
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของ
คาว่า นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมทั้ง การวางแผน
การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะทักษะในด้านการเป็นผู้นานันทนาการ
ผู้นาในการวางแผน และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในเชิ ง กิ จ กรรมและการจั ด การพื้ น ที่ แ หล่ ง
นันทนาการ
123352 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Aviation Business Management
ระบบการจัดการ ของธุรกิจการบิน การศึกษา
รหัสสายการบิน รหัสสนามบิน รหัสเมืองต่างๆทั่วโลก รหัส
ประเทศ การคิดคานวนเวลาGMT จองตั๋วโดยผ่านระบบ
ของสายการบิน เขียน load sheet การคานวนน้าหนัก
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123353

การวางแผนพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destination Development and
Planning
หลั ก การและขั้ น ตอนการวางแผนเพื่ อ การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิธีการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว หลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่ า งๆ
การก าหนดขี ด ความสามารถในการรองรั บ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว บทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิเคราะห์ถึงปัญหา
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผลกระทบของทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่นรวมถึงการจัดหาแนวทางในการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
123354 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based – Tourism Business
Management
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน บริ บ ทชุ ม ชนทรั พ ยากรการ
จั ด การ หน้ า ที่ ใ นการจั ด การในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ความรู้
เบื้อ งต้ น ในการจั ด การการตลาดท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การ
การเงิน การจัดการการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
123431 งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง งา น บ ริ ก า รส่ ว น หน้ า
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดองค์กรของแผนงานบริการส่วน
หน้า บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ของแผนก ความสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ทั้งในองค์กรและ
นอกองค์กร
123432 หลักมัคคุเทศก์
3(1-4-4)
Principles of Tour Guide
นิยามของมัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
บุ ค ลิ ก และจรรยาบรรณของมั ค คุ เ ทศก์ ท่ี ดี วิ ธี ก ารและ
บทบาทหน้าที่ ของมั ค คุเ ทก์ การอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว การดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
องค์ ก รทางการท่ อ งเที่ ย วของรั ฐ และเอกชน การแก้ ไ ข

ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ระเบี ย บและวิ ธี ก ารเดิ น ทางเข้ า ออก
ราชอาณาจักร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์
123433 การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการ
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Integrated Thinking and Seminar in
Tourism
วิ เ คราะห์ และอภิ ป ราย ปั ญ หา ที่ เ กี่ ย วกั บ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ด าเนิ น งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น และอนาคต
แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวด้านบริหารจัดการ การพัฒนา หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการสัมมนาทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว นาเสนอผลงานแนวคิดที่ได้พัฒนาขึน้
123451 มรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai Heritage and Local Wisdom for
Tourism
มรดกไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญของไทย
แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถิชีวิต
และกิจกรรม
123452 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการ เป้าหมายการวิ จัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย กระบวนการวิจัยเบือ้ งต้น
การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน และเทคนิคในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง กระบวนการวิ เ คราะห์
ข้อมูล การนาเสนอและการเขียนรายงาน
123453 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น แ ม่ บ้ า น ใ น โ ร ง แ ร ม
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของพนักงานแผนกแม่บ้าน
การจั ด องค์ ก ร หน้ า ที่ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
แม่บ้าน ได้แก่ งานทาความสะอาดและบ ารุ ง รั กษาที่ พั ก
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ น้ ายาเคมี ใ นการท า
ความสะอาด การจั ด หาและจั ด ซื้ อ อุ ป กรณต่ า งๆ การ
จั ด การงานเอกสารเกี่ ย วกั บ งานแม่ บ้ า น การจั ด การ
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ทรั พ ยากรมนุ ย ษ์ ใ นแผนกแม่ บ้ า น แผนกซั ก รี ด แผนก
ดอกไม้ และการประสานงานกั บ แผนกต่ า งๆในโรงแรม
การพูด การติดต่อลูกค้า และมารยาทของพนักงาน
123454 การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Cartering and Banquet Management
รูปแบบการจัดงานเลี้ยงประเภทต่า งๆทั้ ง ใน
และนอกสถานที่ เทคนิ ค วิ ธี ก าร และความผิ ด ชอบที่
เกี่ยวข้องกับการรับจัดอาหารและงานเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่ การทาการตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายการ
ประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน
123455 การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Services Marketing
แนวคิดทางการตลาดและการตลาดบริ ก าร
ประเภทและลักษณtของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค
และความต้องการของลูกค้า การแบ่งส่วนตลาดและการ
กาหนดลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดในการบริ ก าร
ส่วนผสมทางการตลาดบริการ การสร้างความพอใจและ
ความจงรักภักดี และการบริหารการบริการในอนาคต
123456 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Cultural Management for Tourism
การจั ด การวั ฒ นธรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ผลกระทบด้านทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การ
คานวนขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การวางแผน พัฒนา และอนุรักษ์
123457 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
MICE Management
สภาพแวดล้ อ มเกี่ ย วกั บ การจั ด การประชุ ม
ใหญ่และนิทรรศการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
โครงสร้ า งของการจั ด การประชุ ม ใหญ่ แ ละนิ ท รรศการ
การตลาด ประเด็นทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การวางแผน
การจั ด องค์ ก าร และการจั ด การกิ จ กรรม การจั ด การ

ประชุ ม ใหญ่ แ ละนิ ท รรศการ การวางแผนเผื่อ กรณี ไ ม่
แน่นอน ประเด็นทางกฎหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
วิจัย การวิเคราะห์และการประเมินผล
123461 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริ ก าร ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
123462 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริ ก าร ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน
123463 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
124101
การบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความหมายและวั ตถุ ป ระสงค์ ข องการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ
สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีต าม
หลักการบัญ ชีคู่ การบันทึก รายการในสมุดรายวัน ทั่ ว ไป
และสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยัง บั ญ ชี แ ยก
ประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การกลับรายการ การ
จัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การบัญชีและงบการเงิน
ส าหรั บ กิ จ การบริ ก าร กิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า กิ จ การ
อุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ
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124111

การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบทบาทที่ ส าคั ญ ของการ
บั ญ ชี ต้ น ทุ น ความหมายและการจ าแนกประเภทต้ น ทุน
ระบบบั ญ ชี ต้ น ทุ น วิ ธี ก ารทางบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม
เกี่ยวกับ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบ
บัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบั ญ ชี
ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย และ
สิ น ค้ า มี ต าหนิ การบั ญ ชี ต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มแล ะ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ข องการบั ญ ชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อ
สมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตาม
หลักการบัญชีคใู่ นสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและ
ปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบ
ใบสาคัญ
124201 การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
Taxation I
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษี อากร ภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต และกฎหมายการบัญชี
124211
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การแล ะกระบวน การบั น ทึ ก บั ญ ชี
สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการจาแนกประเภท
ต่างๆของสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ

จาหน่ายจ่ายโอน หลักและวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับเงิน
สด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน
อาคารและอุป กรณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ น ทรั พ ย์ ไม่มี
ตั ว ตน การบั ญ ชี ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว สั ญ ญา
ก่อสร้าง การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์และ
หลักการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นของ
เจ้าของและหนีส้ ิน ประกอบด้วยการจาแนกประเภทหนี้สิน
การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่ง
ผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชาระบั ญ ชี ของห้ างหุ้นส่ วน บริษัทจ ากั ด
และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้ า ของในงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ด เผย
ข้อมูล
124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124111 การบัญชีต้นทุน 1
: 124111 Cost Accounting I
Prerequisite
การน าข้ อ มู ล บั ญ ชี ต้ น ทุ น มาใช้ เ พื่ อกา ร
วางแผน ควบคุม และตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ ต่ า งๆ
การวิเคราะห์ ต้นทุ น ระบบต้นทุนรวมและต้นทุ นผั น แปร
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การจัดทา
งบประมาณ การวิ เ คราะห์ ผ ลแตกต่ า งต้ น ทุ น มาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบั ญ ชี ต ามความ
รับผิดชอบ และ งบกระแสเงินสด
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124251

การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Management Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124151 การบัญชีการเงิน
: 124151 Financial
Prerequisite
Accounting
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน
และบัญชีการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและประเภทของ
ต้นทุน การคานวณต้นทุนตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผัน
แปร การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ปริ ม าณและก าไร รายงาน
จาแนกตามส่วนงาน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ระบบต้นทุนมาตรฐาน
124252 การบัญชีสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Accounting for Tourism Business
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ประเภทของต้ น ทุ น
วิเคราะห์จุดคุ้ม ทุน การจัดทางบประมาณในการด าเนิ น
กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ภาษี เ งิ น ได้
สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
124301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
หลักการและระเบีย บวิ ธีวิจัย การทาวิจั ย ใน
รูปแบบต่างๆ การทาวิจัยทางด้านการบัญชี การทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นการบั ญ ชี การสื่ อ สาร
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้
124311
การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
รายวิชาบังคับก่อน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
หรือ
: 124211 Intermediate
Prerequisite
Accounting I
124212 Intermediate
or
Accounting II
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการ
บัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชี
สาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลง
ค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ การฝากขาย การขายผ่อนชาระ สัญญาเช่า

ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และการบั ญ ชี ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้างหนี้
124312 การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
รายวิชาบังคับก่อน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
และ
: 124211 Intermediate
Prerequisites
Accounting I
124212
Intermediate
and
Accounting II
แนวคิ ด ทั่ ว ไปและแม่ บ ทของมาตรฐานการ
สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญ ชี
การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบั ญ ชี
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การ
ประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการ
สอบบั ญ ชี การทดสอบแบบแจ้ ง ข้ อ ความของกรรมการ
หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทาการของผู้สอบ
บั ญ ชี การตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น
รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทาง
ทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี
124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
Accounting Information Systems
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
124102 หลักเบื้องต้น
และ
เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ
Prerequisites
: 124101 Principles of
Accounting
124102 Principles of
and
Information Systems
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ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม
วงจรทางธุ ร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ วงจรรายได้ วงจร
ค่ า ใช้ จ่ า ย วงจรการผลิ ต การจั ด หาเงิ น และการลงทุ น
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
124314 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
รายวิชาบังคับก่อน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
หรือ : 124212 การบัญชีขนั้ กลาง 2
: 124211 Intermediate
Prerequisites
Accounting I
or : 124212 Intermediate
Accounting II
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า
การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทา
งบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและ
กิจการไม่หวังผลกาไร
124315 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit and Internal Control
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
การกากับดูแลกิจการ กรอบงานการควบคุม
ภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การ
ตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แม่ บ ทการปฏิ บั ติ ง านวิ ชาชี พ ตรวจสอบภายใน ประเภท
กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที่สาคัญขององค์กร การรายงานและติดตามผล
การตรวจสอบภายใน

124331

การบัญชีเกษตรกรรม
3(2-2-5)
Agricultural Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
การด าเนิ น งานของกิ จ การเกษตรกรรม
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการ
บั ญ ชี ข องกิ จ การเกษตรกรรม นโยบายการบั ญ ชี แ ละ
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม การบัญชีและการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้
ค่าใช้จ่าย การรายงานผลการด าเนิน งานและการแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการเกษตรกรรม
124332 การบัญชีโรงแรม
3(2-2-5)
Hotel Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การบั ญ ชี แ ละการจั ด ระบบบั ญ ชี ข อง
กิจการโรงแรมที่ใช้โดยทั่วไป งบประมาณรายได้รายจ่าย
การดาเนินงานของแผนกบัญชีลูกค้า การตรวจสอบภายใน
รายงานประจาปี การทารายงานทางการเงิน
124333 การบัญชีธนาคาร
3(2-2-5)
Bank Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย์และเอกสาร
ทางการเงินต่างๆที่ใช้ในการดาเนินงาน การบันทึกบั ญ ชี
การทางบการเงิน และการทารายงานเสนอธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
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124334

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : 124101 การบัญชีขั้นต้น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
นโยบายการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชี
ภาครั ฐ ระบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ข อง
หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานทางการเงิน
124335 การวางแผนกาไรและการควบคุม 3(2-2-5)
Profit Planning and Control
รายวิชาบังคับก่อน : 124213 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
: 124213 Managerial
Prerequisites
Accounting
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผน
กาไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมิน ผลงานของ
องค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการ
ใช้งบประมาณเป็น เครื่ องมือ ในการวางแผนและควบคุ ม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนี
ชี้วัดผลการด าเนิน งานและการรายงานเพื่ อ การควบคุ ม
และการบริหาร
124336 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : 124313 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
และ : 124312 การสอบบัญชี
หรือ : 124315 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
: 124313 Accounting
Prerequisites
Information Systems
and : 124312 Auditing
or : 124315 Internal Audit and
Internal Control
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการประมวลผลทางด้ านการบัญชี

การควบคุ ม ภายในของระบบงานที่ ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมิน
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน การวิ เ คราะห์ ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ ของการประมวลผลข้ อ มู ล เทคนิ ค และการ
ตรวจสอบระบบบั ญ ชี ท่ี ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ
124337 การวางระบบบัญชี
3(1-4-4)
Accounting System Design
ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน
การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบัญชี หลักพืน้ ฐานของ
การออกแบบระบบบัญชี ได้แก่ ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบ
เงินสด ระบบค่าแรง ระบบสินทรัพย์ถาวร
124338 การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation II
รายวิชาบังคับก่อน : 124201 การภาษีอากร 1
: 124201 Taxation I
Prerequisites
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษี
อากร การจัดทากระดาษทาการเพื่ อค านวณภาษีเ งิ น ได้
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชี
การเงิ น เป็ น ก าไรสุ ท ธิ ท างภาษี อ ากร รวมทั้ ง การจั ด ท า
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีและแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ
124401 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทาง
วิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
Corporate Governance and Accounting
Professional Ethics
หลั ก การ แนวคิ ด โครงสร้ า ง ความส าคั ญ
และกระบวนการกากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและ
ในประเทศ ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน การใช้
กลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการ
กากับดูแล จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
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124411

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
และ : 124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
: 124211 Intermediate
Prerequisites
Accounting I
and : and 124212 Intermediate
Accounting II
รายงานการเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทางการบั ญ ชี วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ง บ
การเงิ น และข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ ส าคั ญ เพื่ อ การ
ตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรม ผลกระทบต่ อ งบ
การเงินจากการเลือ กใช้น โยบายการบั ญ ชีท่ี แตกต่ า งกั น
ตลอดจนการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น รวม โดยเน้ น การใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
124412 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
124413 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และอภิปรายใน
หัวข้อด้านการบัญชี
124414 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Educations
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในฐานพนักงานฝึกหัด
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
124421 สัมมนา
3 (0-6-3)
Seminar
การอภิปรายและการวิ เคราะห์ แนวทางการ
น าแม่ บ ทการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานสาหรับองค์กรประเภทต่างๆ บทบาทของบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การประยุกต์ใช้การ

บัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
บริ ห าร มาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร
กรณี ศึ ก ษา บทความ เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
125100 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการ
กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบและทฤษฎีพื้นฐานด้าน
การสื่ อ สาร แนวคิ ด และแนวทางการศึ ก ษาด้ า นนิ เ ทศ
ศาสตร์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
125101 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology of Communication
ความหมาย ความส าคั ญ พฤติ ก รรมการ
สื่ อ สาร กระบวนการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการสื่ อ ส าร
จิ ต วิ ท ยากั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร รู ป แบบและวิ ธี ก าร
สื่อสารตามแนวคิดจิตวิทยา การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อ
การสื่อสารในบริบทต่างๆ
125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations
ความหมาย วิวัฒนาการ ประชามติ หลักการ
และขั้นตอนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย
และเครื่องมือในการประชาสั มพัน ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์
ของหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและองค์กร ที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
125210 การโฆษณาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Advertising
แนวความคิ ด ความหมาย วิ วั ฒ นาการของ
การโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตชิ้นงาน
โฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ การวางแผนซื้ อ สื่ อ โฆษณา
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณา
วิธกี ารวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธิพลของโฆษณา
ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อสารมวลชน รวมทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
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125211

วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี
รูปแบบต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ทาให้การพูดสัมฤทธิ์ผล
การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพ้ ูด
125212 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5)
Persuasive communication
ความหมาย ลั ก ษณะ ทฤษฎี ค วามส าคั ญ
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการสื่ อ สารเพื่ อ การโน้ ม น้ า วใจ
องค์ประกอบสาคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผล
ต่ อ การโน้ ม น้ า วใจ อิ ท ธิ พ ลของผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สาร
อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลของโครงสร้ า งของสารและ
ช่องทางการสื่อสาร
125213 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Writing For Public Relations
หลั ก การเขี ย นที่ ถู ก ต้ อ ง อ่ า นเข้ า ใจง่ า ย สื่ อ
ความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ กระบวนการออกแบบ
และสร้างสารสาหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับกระบวนการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร
สื่อ ผู้รับสาร ฝึกการเขียนลักษณะต่างๆอย่างสร้างสรรค์
125214 การสื่อสารในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Communication
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์ การ
วิเคราะห์สาเหตุและผลของการสื่อสาร โดยเน้นหนักด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พร้อม
ทัง้ มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
125221 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Arts and Music for Communication
แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุค
ต่างๆ ทั้งไทยและสากล การสื่อความหมายของงานศิลปะ
ด้ ว ยเส้ น สี ตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ทรงพื้ น ผิ ว การสื่ อ
อารมณ์ของดนตรีประเภทต่างๆ

125222

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
การสื่อสาร
3(2-2-5)
Still and Motion Pictures for Communication
ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎีการถ่ายภาพ การทางานของกล้อง
ถ่ า ยภาพและอุ ป กรณ์ เ สริ ม การถ่ า ยภาพประเภทต่ า งๆ
การใช้ อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งมื ด วิ ธี ก ารถ่ า ยภาพ การจั ด
องค์ประกอบของภาพถ่าย ประโยชน์ของการภาพถ่ายต่อ
การสื่อสาร
125310 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
Research Methodology
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ความหมาย ความส าคั ญ
ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของการวิจัย การวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ การออกแบบระเบี ย บวิ ธี
วิจัย ประเภทของข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย การ
ประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ อ ย่ า งง่ า ย ความหมายและ
ขอบข่ายของสถิติ มาตรการวัดการนาเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง การวั ด การกระจาย การสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง การตั้ ง และทดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จั ย ทาง
นิเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น หลักในการเขียน
รายงานการวิ จั ย การวิ จั ย นิ เ ทศศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น และ
แนวโน้มในอนาคต
125311 การประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Evaluation for Public Relations
หลั ก การ แนวความคิ ด ในการวิ จั ย และ
ประเมิ น ผลทางการประชาสั ม พั น ธ์ การท าวิ จั ย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสารวจ
ภาพลักษณ์ การสารวจประชามติ การจัดทาโครงการวิจัย
การวิเคราะห์ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสาร
และผลกระทบทางการสื่ อ สารที่ เ น้ น ประโยชน์ เ พื่ อ งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ แบบจ าลองต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
โครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
ในด้ า นงบประมาณ อั ต ราก าลั ง คน และทรั พ ยากรอื่ นๆ
การเขี ย นรายงานวิ จั ย และโครงการประเมิ น ผลงาน
ประชาสัมพันธ์
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125312

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Management
กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การ
เสริมสร้างและพัฒนาความคิด ทักษะวิสัยทัศน์ในเชิ งการ
บริหาร การตัดสินใจ การแก้ปัญ หา และกลยุทธ์ใ นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(1-6-5)
Multimedia Production for Public
Relations
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท่ี เ หมาะส ม เพื่ อ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การเขียนตัวอักษร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ และการสร้างสื่อมัลติมีเดียเบื้องต้น
125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3(1-6-5)
Broadcasting Production for Public
Relations
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมเพื่ อ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้แก่ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สื่อสังคมออนไลน์และสื่อใหม่
125331 ภาพยนตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
ความหมายและคุณค่าของภาพยนตร์ต่อชีวิต
และสังคม จิตวิทยาและภาษาของภาพยนตร์โดยวิ เคราะห์
เนื้อหาและวิธีการนาเสนอจากประสบการณ์ชมภาพยนตร์
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ
125332 การรายงานข่าว
3(2-2-5)
News Reporting
ความหมาย ทฤษฏี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการรายงานข่าว คุณค่าข่าว ประเภทและรูปแบบ
ข่าว เทคนิคการหาข่าว การสัมภาษณ์ การเขียนข่าวและ
รายงานข่าว ความสัมพันธ์ของข่าวและภาพข่าว วิเคราะห์

การน าเสนอข่ า วของสื่ อ มวลชน บทบาทหน้ า ที่ ข อง
สื่อมวลชนด้านข่าว จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักข่าว
125333 การสื่อสารทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่ อ สารและบทบาทหน้ า ที่
ทางการสื่อสารกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ อ งถิ่ น วิ เ คราะห์ กิ จ กรรมการ
สื่ อ สารที่ ท าให้ เ กิ ด การท าหน้ า ที่ ใ นระบบการเมื อ ง
ผลกระทบของการสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง
125410 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Integrated Public Relations
หลั ก การประชาสั ม พั น ธ์ ขั้ น สู ง การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชน
สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ การจั ด เหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ การ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ์ ของ
องค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภิบ าล
และความรับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
บทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ มนุษย
สัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักประชาสัมพันธ์
125411
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประชาสัมพันธ์
125412 การบริหารประเด็นและการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
Issue and Crisis Communication
Management
ความหมาย ความสาคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์
ภาวะวิ ก ฤติ การจ าแนกลั ก ษณะของภาวะวิ ก ฤติ การ
บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
การสื่ อ สาร กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงานขององค์กร
การบริ ห ารสื่ อ มวลชนในภาวะวิ ก ฤติ แ ละเทคนิ ค การ
นาเสนอเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤติ
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125431

เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Presentation Technique for Public
Relations
เทคนิ ค แล ะวิ ธี ก ารในการน าเสนองาน
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การเตรียมตัวและจิตวิทยา
การนาเสนองาน การใช้เครื่องมือประกอบการนาเสนอให้มี
ประสิทธิภาพ
125432 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Communication
ความหมาย แนวคิ ด กระบวนการสื่ อ สาร
นวั ต กรรมและการยอมรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ การ
พั ฒ นา การใช้ สื่ อ ระหว่ า งบุ ค คลและสื่ อ มวลชน เพื่ อ ให้
ชุมชนได้รับการพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเชื่ อม
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าความ
คิดเห็น กับชุมชน
125433 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย แนวความคิ ด ของการสื่ อ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และความจาเป็นในการส่ง เสริม
การขาย การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทางด้ า นสื่ อ สารการตลาด องค์ ป ระกอบทางด้ า นการ
สื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงานด้านสื่อสาร
การตลาด การวิ จั ย และประเมิ น ผลงานด้ า นสื่ อ สาร
การตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารการตลาด
125491 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
125492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการประชาสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

125493

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านประชาสัมพันธ์
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุป
สงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี
และแนวคิดเบื้องต้ น เกี่ยวกั บพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การค้าระหว่างประเทศ
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
ทฤษฏี พ ฤติ ก รรม ผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฏี ก ารผลิ ต
การกาหนดราคาด้วยอุปสงค์และอุป ทาน ความยืดหยุ่น
ต้นทุนและรายรับ การกาหนดกาไรสูงสุดในตลาดรูปแบบ
ต่างๆ
126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน
บทบาทของรั ฐ บาล ผลกระทบของภาคต่ า งประเทศต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฎจักรธุร กิ จ
ปั ญ หาการว่ า งงาน ตลอดจนนโยบายในการรั ก ษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Economics
การประยุ กต์ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ ใ นการ
วิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้ง
ในเชิงสถิตและเชิงพลวัตรความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
การหาค่าความยืดหยุ่น และดุลยภาพ
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126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ
น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่ไม่ใช้
กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
กระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันในสังคม
126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
การค านวณรายได้ป ระชาชาติด้า นผลผลิต รายได้ และ
รายจ่าย ส่วนประกอบของอุปสงค์มวลรวม อุปทานมวล
รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจด้านผลผลิต เงินตราและ
การจ้ า งงาน เปรี ย บเที ย บแน วทางการวิ เ คร า ะ ห์
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิก
ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economics Development
ความเป็ น มาของการพั ฒ น าเศรษฐกิ จ
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1-10 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต
และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
เงิ น และบทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ
ทฤษฎี ก ารเงิ น วิ วั ฒ นาการของเงิ น และระบบการเงิ น
สิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์
สถาบั น การเงิ น รู ป แบบอื่ น ๆ และบทบาทของนโยบาย
การเงิน

126311

เศรษฐมิติ
3(2-2-5)
Econometrics
วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ
ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการกาลังสองน้ อย
ที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ และแก้ไขแบบจาลองไม่อยู่
ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติท่ี
สาคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา
การวิ เ คราะห์ ร ะบบสมการ การวิ เ คราะห์ ก รณี ท่ี ตั วแปร
ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติ
126312 เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Thai Economy
โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น กั บ ระบบการเมื อ งและสั ง คม ระบบการ
ปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวั น ตกสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น การท าสนธิ สั ญ ญา
ทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและนั กการเมื อ ง
โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียงบน
วิถีของเศรษฐกิจทุนนิยม
126313 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
บทน าทางการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย และ
การศึ ก ษาเอกสาร การตั้ ง สมมติ ฐ าน การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์
การถดถอย การจัดทาบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน
การวิจัย
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎี ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี แ ละ
นโยบายการกีดกันการค้า และผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้า
แ ล ะ ดุ ล ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ดุ ล ก า ร ค้ า แ ล ะ
ดุ ล การชาระเงิ น โครงสร้ า งสิ น ค้ า เข้ า และสิ น ค้ า ออกที่
สาคัญของไทย ปัญหาดุลการชาระเงินของไทย
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126340

การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
บทนาเกี่ยวกับการคลัง รัฐบาล งบประมาณ
แผ่นดิน รายรับรายจ่ายรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ
และนโยบายการคลัง
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental
Economics
ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยรู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ร ะบบกลไกตลาด การ
จั ด การสิ น ค้ า สาธารณะ ทรั พ ยากรร่ ว ม ผลกระทบ
ภายนอก ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม การประเมิน มู ล ค่ า
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการ ควบคุม และสร้าง
แรงจูงใจ
126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์
อุปสงค์ การผลิต และต้นทุน การวางแผนด้านกาไร การ
กาหนดราคา งบประมาณเงินทุน และการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
บทนาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์
และอุ ป ทานสิ น ค้ า เกษตร การผลิ ต ทางการเกษตร
เทคโนโลยี ราคาสิ น ค้ า การเกษตร การตลาดสิ น ค้ า
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร และ
นโยบายการเกษตร
126404 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน

126405

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสสตร์ ในฐาน
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
126406 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์
126411
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงานการนาเสนอการอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์
126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
บทนาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ
โลกาภิ วั ต น์ ทฤษฎี ดุ ล การช าระเงิ น ตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการปรับตัว
และกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายทุนระหว่าง
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศการ
ประเมินนโยบายเกี่ยวกับการเงินในระบบเศรษฐกิ จ แบบ
เปิด และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
126443 การคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance
บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบและระบบการวาง
แผนการคลังในการปกครองท้องถิ่น โครงสร้างการคลัง
รายจ่ายและรายรับ บริบทและลักษณะสาคัญทางการคลัง
การท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย วงจรงบประมาณ ระบบการ
ตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของท้องถิ่น
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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
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาท่ อ งเที่ ย ว นโยบายการท่ อ งเที่ ย ว
สถานการณ์มูลค่าการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทั้งในด้านจุลภาคและมหภาค การวางนโยบายการพัฒนา
นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ
126471 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Labor and Human Resources Economics
บทน าเกี่ ย วกั บ ทฤษฏี แ รงงาน การลงทุ น ใน
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายกาลั งคน การลงทุนในทรัพ ยากร
ด้ า นสาธารณสุ ข และการศึ ก ษา อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
แรงงาน สวั ส ดิ ก ารและประกั น สั ง คม การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
126482 การวิเคราะห์โครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
ความหมายและความส าคั ญ ของโครงการ
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งของรัฐ
และเอกชน โดยเน้นการพิจารณาในแง่สังคมส่วนรวม ทั้ง
ผลได้ แ ละผลเสี ย ของโครงการ ขั้ น ตอนต่ า งๆ ในการ
ประเมิ น ผลโครงการ ทั้ ง ก่ อ นเข้ า ด าเนิ น การ ขณะ
ดาเนินการ และหลังดาเนินการ
126492 การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร
ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาดและการวิเคราะห์
ช่องทางการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด

126493

ธนกิจการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Finance
การจั ด หาเงิ น ทุ น ในระบบและระบบย่ อ ยใน
ภาคเกษตร ทุนตนเอง เงินทุนชุมชน และเงินทุนภาคธุรกิจ
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผลได้ ล ดน้ อ ยถอยลง ก าไรสู ง สุ ด
หลักการผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่าสุด หลักการ
รวมกิจการ การจัดสรรทุนระหว่างการใช้ทางเลือกหลาย
ๆ ทาง ค่าเวลาของเงิน มูลค่าปัจจุบัน ทฤษฎีการจัดการ
การเงิน อัตราผลตอบแทนอย่างง่ าย ความเสี่ยงและการ
ประกัน ตลาดสินเชื่อและธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย
127101 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
Introduction of Mass Communication
ทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญของสื่อสารมวลชน
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น เ ช่ น ห นั ง สื อ นิ ต ย ส า ร
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ และสื่อ
สนับสนุนเช่นการประชาสัมพันธ์ โฆษณา อุตสาหกรรม
บันทึกเสียงและดนตรี เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มี
ต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
127111
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี กรรมวิธี บทบาท
แล ะความส าคั ญ ข องส า รส น เ ทศ ธรรมชา ติ แ ล ะ
คุณลักษณะของสารสนเทศ ความสาคัญของสารสนเทศที่
มี ต่ อ สั ง คม ธุ ร กิ จ สารสนเทศ องค์ ป ระกอบและการ
ดาเนินงานของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารการประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการสื่อใหม่แนวโน้มเกี่ยวกับสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
127121
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษา และความเกี่ ย วข้อง
ระหว่างการสื่อสารกับการใช้ภาษาสาหรับนักนิเทศศาสตร์
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียน
และการฟัง เพื่องานทางด้านนิเทศศาสตร์ และการใช้ภาษา
สาหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ
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127122

ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ ส าคั ญขอ งสื่ อสาร
มวลชน พั ฒ นาการของสื่ อ มวลชนประเภทหนั ง สื อ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อ
ใหม่ ของไทยและต่ า งประเทศ ตลอดจนบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคม
127131 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Digital Photography for Communication
ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การถ่ า ยภาพเบื้ อ งต้ น
หลักการทางานของกล้องดิจิทัล ปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัล
การจัดองค์ประกอบภาพ กระบวนการผลิต ตกแต่งภาพ
การพิมพ์ภ าพ และการถ่ายภาพประเภทต่ างๆ เพื่อ การ
สื่อสาร
127221 การเขียนบทสาหรับสื่อกระจายเสียง
3(2-2-5)
Script Writing for Broadcasting Media
การเขียนบทรายการวิ ทยุก ระจายเสีย งและ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล กระบวนการ คิ ด
สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ และการใช้ภาษาถ่ายทอด
เรื่ อ งราวด้ า นภาพและเสี ย งให้ เ หมาะสมกั บ รายการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
127222 ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Film
ความหมาย ตระกูล คุณค่าของภาพยนตร์ต่อ
ชีวิตและสังคม การวิเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการ
ผลิต เนื้อหาและวิธีการนาเสนอของภาพยนตร์ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ
127223 การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อการ
สื่อสาร
3(2-2-5)
Sound and Music for Communication
กระบวนการออกแบบ การผลิ ต เสี ย งและ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติ การสร้างสรรค์ การปรับแต่ง

การผสมผสาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อ
งานด้านการสื่อสาร
127231 ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่ 3(3-0-6)
Introduction to New Media
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ น ว คิ ด แ ล ะ
พัฒนาการของสื่อใหม่ คุณลักษณะ ประเภท และศักยภาพ
ของสื่อใหม่ กระบวนการทางาน ผลกระทบและอิทธิพ ล
ของสื่อใหม่ท่ีมีต่อการกระบวนการสื่อสารของมนุษย์และ
สื่อมวลชน
127232 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphics Design for
Communication
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรูปด้านกราฟิกส์ 2 มิติเพื่อการวาดภาพ ตกแต่งภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ และการใช้สี เส้น และน้าหนัก
การสร้างสรรค์กราฟิกส์ประเภทต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย
127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ 3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การสื่อสารข้อมูลและความคิดผ่านเสียงและ
ภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานตัดต่อลาดับ เสียง
และภาพ การประยุกต์ใช้สื่อต่างๆในงานลาดับเสียงและ
ภาพ ถ่ายโอนและเผยแพร่เพื่อการสื่อสารรูปแบบต่างๆ
127234 การเขียนบทสาหรับงานมัลติมีเดีย
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
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าข้อมูลกระบวนการ
พัฒนาแนวคิด การจัดโครงสร้างและออกแบบข้อมูล การ
เขียนแผนผังงานมัลติมีเดีย การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
127241 สื่อภาคพลเมือง
3(2-2-5)
Citizen Media
ความหมายพัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท
หน้าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความสาคัญของสื่อภาคพลเมืองที่มีต่อ
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สั ง คมประชาธิ ป ไตยในระดั บ ต่ า งๆ การผลิ ต สื่ อ ภาค
พลเมืองร่วมกับชุมชนประเภทต่างๆ
127242 สื่อทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Media
ประวั ติ ความหมาย รู ป แบบ คุ ณ ลั ก ษณะ
บทบาทหน้าที่ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางเลือกและ
สื่อแนวทดลอง รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อทางเลือกที่
มีต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม
127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Information for Communication Art
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของข้อมูล
และสารสนเทศ แนวความคิดการจัดองค์การหน้าที่ความ
รับผิดชอบของการจัดการในระดับต่า ง ๆโครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานนิเทศศาสตร์ ลักษณะ
ของสารสนเทศสาหรับการจัดการในระดับต่างๆ ในองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
ในการสื่ อ สารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
องค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้าน
การวางแผนการควบคุ ม การตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นา
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
127312 พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่
2(1-2-3)
New Media User’s behavior
ความหมาย แนวคิ ด และการวิ เ ครา ะห์
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่จากการปฏิบัติภาคสนาม ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ใหม่ ในมิ ติ ปั จ จั ย ทาง
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมผูใ้ ช้สื่อกับสื่อใหม่
127321 การเขียนและการรายงานข่าวสาหรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for
Electronic Media
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการการเขียน
และการนาเสนอข่าวทางสื่อวิทยุก ระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อใหม่ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ผู้สื่อข่าว กระบวนการการผลิตข่าวประเภทต่างๆ และการ
นาเสนอข่าว และการบรรณาธิกรณ์ขา่ ว
127322 การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
Speech for Mass Communication
หลั ก การ ทฤษฎี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพู ด
สาหรับงานด้านสื่อสารมวลชน การพูดเพื่องาน ผู้ดาเนิน
รายการ, วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ป ระเภทต่างๆ
การบรรยายและการพากย์เสียงสาหรับงานสื่อมวลชนที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายการสื่อสาร
127323 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Television Program Production
ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์ กลุ่ ม
ผู้ ฟั ง การผลิ ต รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ขั้ น ตอนการผลิ ต
รายการ การใช้ เ ทคนิ ค น าเสนอที่ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบ
ร า ย ก า ร ร า ย ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ ร า ย ก า ร เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์
127324 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Program Production
ประเภทรายการวิทยุ วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตรายการ
การใช้ เ ทคนิ ค น าเสนอที่ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบรายการ
รายการเชิงพาณิชย์ และรายการเพื่อสาธารณประโยชน์
127331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
Web Site Design and Development
การออกแบบ การสร้ า งเว็ บ ไซต์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป รวมทั้งการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประเภทต่างๆ
127332 การสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
เพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication I
พื้ น ฐานกระบวนการขึ้ นรู ป ภาพสามมิติและ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างพื้นผิวให้กับวัตถุ การ
ให้แสงกับวัตถุสามมิติ การแปลงให้เป็นไฟล์ภาพและวี ดิ
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ทัศน์ และการสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวสามมิติเพื่อการ
สื่อสาร
127333 การสร้างภาพและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
เพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication II
แนวคิดพื้นฐานและการออกแบบตัวละครใน
งานอนิ เ มชั่ น การสร้ า งบุ ค ลิก พฤติ ก รรมและลั ก ษณะมี
ชีวิต การสร้างเสียงสัมพันธ์ การเขียนบท และสร้างสรรค์
ภาพยนตร์อนิเมชั่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
127334 การสร้างสรรค์งานตัดต่อดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Editing Creative
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ประเภท
องค์ประกอบวิดีทัศน์ และกราฟิ กส์ อนิเมชั่น เพื่องานตัด
ต่อภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์ การสร้างเสียงประกอบ
การประยุกต์ใช้สื่อในงานตัดต่อภาพและเสียงระบบดิจิทัล
การถ่ายโอนและการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
127341 การบริหารองค์กรสื่อ
3(2-2-5)
Media Organization Management
ประเภทและขนาดขององค์ ก รสื่ อ กระจาย
เสียง สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับองค์กร หลักการการบริหารจัดการ
และกระบวนการจัดการทั้งเชิงธุรกิจ ประโยชน์สาธารณะ
ด้านจริยธรรมวิชาชีพสาหรับองค์กรสื่อ
127342 ช่องทางการสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Brand Communication
Channels
แนวคิดพื้นฐาน ความหมายเกี่ยวกับแบรนด์
และการสื่ อ สารแบรนด์ ความแตกต่ า งระหว่ า งแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า กลยุทธ์แบรนด์ แ ละ
คุ ณ ลั ก ษณะ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บและข้ อจ ากั ดของช่ องทางการ
สื่อสาร เพื่อการสร้างจุดสัมผัสแบรนด์ ทุกรูปแบบ รวมถึง
การกาหนดกลยุทธ์และกลวิธีการเลือกใช้แต่ละช่องทางเชิง
บูรณาการเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

127431

การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้ า น
มั ล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเว็ บ ไซต์ การท าไฮเปอร์ ลิ ง ค์
ส าหรั บ กราฟิ ก ส์ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และ
ตัวหนังสือต่างๆ กระบวนการวางแผน การออกแบบ และ
การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
127441 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมาย และขอบข่ายของสถิ ติและการ
วิ จั ย ทางสารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิงในการวิจัยทางสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุ ณ ภาพ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจัย
127442 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
1(0-3-2)
New Media Communication Project
การประยุ ก ต์ ใ ช้ คว าม รู้ แ ล ะทั กษ ะ เ พื่ อ
สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาผลงานที่ ส มบู ร ณ์ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์
127443 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน
และสื่ อ ใหม่ ใ นสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
127444 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหม่ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจั ย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่
128120 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ
การตลาด การบริ ห ารการตลาดเบื้อ งต้ น การแบ่ ง ส่ ว น
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิจัยตลาด การใช้เ ครื่อ งมือ ทางการตลาดในการด าเนิ น
ธุรกิจ
128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับ
การตลาด
3(3-0-6)
Ethics and Good Governance for
Marketing
ความสาคัญและนิยามของจริยธรรมในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการตลาด การน าระบบจริ ย ธรรมมา
ประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า งจิ ต ส านึ ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศีลธรรม หลักการของธรร
มาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในองค์การ
128221 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อ ของ
ผู้ บ ริ โ ภค ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค การบ่งหาสาเหตุ ข่าวสาร และการหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและการประเมิ น
หลังการซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว
ที่มีต่อการตัดสินใจและแบบการดาเนินชีวิต การวิเคราะห์
ปั จ จั ย ภายในของบุ ค คล แรงจู ง ใจและบุ ค ลิ ก ภาพ
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค

128222

การตัดสินใจทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Decision Making
หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและการปฏิ บั ติ
ของการพยากรณ์ ท างการตลาด การวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้องการและการประเมิ นความเป็น ไปได้ข องตลาด การ
วางแผนการผลิตและการจัดจาหน่าย การตัดสินใจซื้อหรือ
ผลิ ต การวิ เ คราะห์ แ ขนงการตั ด สิน ใจ ระบบการเข้ า คิ ว
การหาคุณค่าในช่วงชีวิตของลูกค้า
128311 การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
การจั ด สายงาน การจั ด การของฝ่ า ยขาย
นโยบายการขาย การวิ เ คราะห์ ต ลาดและสิ น ค้ า การ
วางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการ
ขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให้
ค่ า ตอบแทน การวั ด ผล การควบคุ ม งบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้
พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่นๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย
เครดิตการซือ้ ขาย การเก็บเงิน และการจ้างขาย
128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(2-2-5)
Product and Pricing Administration
แนวคิดการวางแผนกลยุ ท ธ์ผลิ ตภั ณฑ์ การ
บริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตราสิ น ค้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ป้ า ยฉลากวงจรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายในการตั้ ง
ราคา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มทางการแข่ง ขัน การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
0128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Channel Administration
ขอบเขตระบบการจัดจาหน่าย กลยุทธ์การจัด
จ าหน่ า ยและการปฏิ บั ติ การตั ด สิ น ใจเลื อ กช่ อ งทาง
การตลาด การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การควบคุ ม ช่ อ งทาง
การตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและการจัด
สายงานด้ า นการขนส่ ง การคลั ง สิ น ค้ า การจั ด เก็ บ และ
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เคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ
ประเมินผลและการควบคุมประสิทธิภาพช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย การแบ่ ง ส่ ว นช่ อ งทางด้ า นการตลาด ความ
หนาแน่นในการกระจายสินค้า และข้อจากัดของช่องทาง
แนวตั้ง และแผนกลยุทธ์ทางพันธมิตรในการกระจายสินค้า
128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
3(2-2-5)
Promotion Administration
หลักการ ความสาคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์
ของการส่ ง เสริ ม การตลาด และการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ตัดสินใจที่จาเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ว นประสมการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ์
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ
เลือกเครื่องมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การ
วางแผนและการประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาด
128324 การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
แนวความคิดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื อ ข่ า ยของข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ รู ป แบบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและการโฆษณา การส่งเสริ ม การ
ขาย การทาวิจัยการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ
แนวโน้มและสื่อใหม่ที่ใช้ในการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
128325 การตลาดบริการ
3(2-2-5
Service Marketing
หลักการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎี
และแนวคิดของการตลาดบริ การสมัยใหม่ ประเภทของ
ธุรกิจบริการ การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า จิ ต บริ ก าร การวิ เ คราะห์
สถานการณ์และกาหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพ
ในการให้บริ การ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูก ค้ า
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับลูกค้า

128326

การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Administration
องค์ ป ระกอบแล ะปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุ ท ธ์
การสร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า
เครื่ อ งหมายการค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ค าขวั ญ การ
พัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างอัตลักษณ์ตรา
สินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
128327 การบริหารการค้าปลีก
3(2-2-5)
Retailing Administration
แนวคิ ด ของการค้ า ปลี ก ลั ก ษณะความเป็ น
เจ้าของ การตัดสินใจเลือกตาแหน่งที่ตั้ง แผนงาน อาคาร
วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การ
จัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การส่งเสริมการขาย
ในร้านค้า และการบริการลูกค้า
128328 การตลาดการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
บทบาทความส าคั ญ แล ะขอบข่ า ย ข อ ง
การตลาดการเกษตรไทย ระบบการตลาดผลิ ต ผล
การเกษตรและสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ของประเทศไทย
บทบาทขององค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นตลาด
การเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การกาหนด
ระบบช่ อ งทางจ าหน่ า ยและนโยบายราคา บทบาทและ
นโยบายการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนว
ทางการแก้ ไขปั ญ หาในการดาเนิ นงานตลาดการเกษตร
การก าหนดตลาดเป้ า หมายและการใช้ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด
128329 ผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3(2-2-5)
Entrepreneurship and Business
Development
ความหมาย บทบาท ประเภท คุ ณ ลั ก ษณะ
พิเศษของผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และวางแผน
โมเดลธุรกิจแบบย่อ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนใน
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โลกธุ ร กิ จ การเริ่ ม ต้ น ความก้ า วหน้ า การบริ ห ารธุ ร กิ จ
อย่ า งเป็ น ระบบ ความเสี่ ย งในการดาเนินธุ ร กิ จ และการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของธุร กิ จในรูป แบบของ
แผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจ การสร้างจิตวิญญาณของการเป็น เจ้ า ของ
กิจการและการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป ระกอบการ
ทั่วไป
128330 กลยุทธ์ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Strategies
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่
ส่งผลถึงการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกล
ยุทธ์ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่วโลก การวิเคราะห์
หาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การสร้าง
พันธมิตรทางการค้า การแข่งขันโดยใช้การกาหนดตาแหน่ง
สินค้า การสร้างข้อได้เปรียบด้านราคา หลักการและกล
ยุทธ์การตลาด การทาวิจัยและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มี
การแข่งขัน
128421 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย การเลือกแบบและวิธีการ
วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง
แบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการนาเสนอรายงานการ
วิจัย
128422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด
สัมพันธภาพ
3(2-2-5)
Customer Experience Management
and Relationship Marketing
ความหมายและความสาคัญของการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการทา
วิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์
ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการใช้ข้ อ มูล
ของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่ม
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

128423

การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
แนวคิ ด และขอบเขตการบริ ห ารการตลาด
การวางแผนการตลาด การวิ เ คราะห์ โ มเดลธุ ร กิ จ การ
พัฒนาสินค้าใหม่ การวางแผนเทคนิคทางการตลาด กล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบายด้านราคา เทคนิค
การทาวิจัยการตลาด กลยุทธ์ช่องทางทางการตลาด กล
ยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด การตลาดภายในองค์ ก ร
(พนักงาน) การบริหารระบบงานทางการตลาด ลักษณะ
ทางกายภาพทางการตลาด ความสัมพันธ์ของการโฆษณา
กับองค์ประกอบด้านการตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานด้านการตลาด การรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
128424 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหา
และการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา การเขียนรายงานการนาเสนอการอภิปรายและการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด
128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และการบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
New Product Development and
Packaging
กระบวนการพั ฒ นาและการวางแผนสิ น ค้ า
หรือบริการใหม่ การนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด รูปแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้างแนวความคิด การ
กลั่ น กรองแนวความคิ ด การประเมิ น ผลแนวความคิ ด
การทดสอบแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เทคนิ ค การประเมิ น
ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์
128426 การตลาดอิงการกุศล
3(2-2-5)
Cause Related Marketing
หลักการและความสาคัญของการตลาดเชิ ง
จริ ย ธรรมการกุ ศ ลและสั ง คม การสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม
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ทางการตลาดสาหรับการกุศลและสังคม พฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคในด้ า นจริ ย ธรรม การกุ ศ ลและสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค องค์กรแสวงผลกาไร
และไม่แสวงหาผลกาไร การจัดการสื่ อ การจัดการตรา
สินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจ กรรม
ทางการตลาดด้านจริยธรรม การกุศลและสังคม
128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Marketing
หลั ก การ ความส าคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อ มและธุ ร กิจ ที่ยั่งยืน การพัฒ นา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาด
เล็ ก กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ความ
ร่ ว มมื อ ธุ ร กิ จ กั บ ชุ ม ชน คุ ณ ค่ า ของตลาดสิ่ ง แวดล้ อ ม
พฤติ ก รรมทางการตลาดเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การตลาด
พลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนของธุรกิจ
128428 การตลาดระดับโลก
3(2-2-5)
Global Marketing
ความสาคัญของการตลาดระหว่า งประเทศ
และการตลาดระดั บ โลก มุ ม มองและองค์ ป ระกอบของ
การตลาดระหว่ า งประเทศ การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศต่างๆ โครงสร้างและการดาเนินงานขององค์ ก ร
ระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศด้านการบริหารผลิตภัณ ฑ์และ
ราคา การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนการใช้ส่ว นประสม
การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
128491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดใน
สถานประกอบการของเอกชน

128492

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถานประกอบการ
ของเอกชน
128493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการตลาด
141101
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 1
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology I
บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และ
ประวั ติ ศ าสตร์ กั บ การเกิ ด ขึ้ น ของสั ง คมวิ ท ย าแล ะ
มานุ ษ ยวิ ท ยา ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาทาง
สังคมวิทยาและมานุ ษยวิ ทยายุ คแรกจนถึง สมั ยใหม่ ข้อ
ถกเถียง และความแตกต่างที่สาคัญของแนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่
และการนาไปประยุกต์ใช้ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
และการพัฒนา
141102
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local Administration System
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การ
กระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ การ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานท้ องถิ่น มาตรฐาน
ตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานท้องถิ่น
141103
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Globalization and Social Development
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ง คมกั บ เศรษฐกิ จ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรู ปแบบ
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
ความสัมพันธ์และการดารงชีวิตของมนุษย์ระหว่างประเทศ
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ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุค
ปั จ จุ บั น การเกิ ด ขึ้น ของท้ อ งถิ่ น ภิ วั ต น์ ผลกระทบ การ
ต่อต้านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท้องถิ่นในบริบทโลกาภิ
วัตน์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
141201
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 2
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology II
การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิ ทยา
ยุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในยุ ค ร่ ว มสมั ย ความ
แตกต่างที่สาคั ญ ของแนวคิดและทฤษฎีท างสัง คมวิ ท ยา
และมานุ ษ ยวิ ท ยาสมั ย ใหม่ กั บ หลั ง สมั ย ใหม่ มิ ติ ใ น
การศึกษา จุดเด่นและคาวิจารณ์ท่ีมีต่อแนวคิด และการ
นาไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา
141202 ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ทางด้ า นประชากร ขนาด
โครงสร้าง การกระจายตัวทางประชากร องค์ประกอบของ
การเปลี่ ย นแปลงทางประชากร ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม
141203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Concept and Theory
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ
กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ
พั ฒ นาแบบทางเลื อ ก การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของสั ง คม
บทบาทขององค์ ก รและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด การและวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

141204

สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Social Work and Social
Welfare
ความหมาย ความส าคั ญ และวิ วั ฒ นาการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและใน
ต่ า งประเทศ ปรั ช ญาพื้ น ฐานงานสั ง คมสงเคราะห์ วิ ธี
ปฏิ บั ติ ง าน รู ป แบบงานสั ง คมสงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก าร
สังคม เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัยทาง
สังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม แนวโน้ม ทิศทาง และนโยบายการสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
141205 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม
อาเซียน
3(2-2-5)
Social Problems and Development in
ASEAN
ปั ญ หาสั ง คมทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน
และประเทศในอาเซี ย น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา การ
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
141301
การดาเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development Operation
หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การ
ติ ด ต าม แล ะประเมิ น ผล การท างานพั ฒ นาสั ง คม
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธีเสริม
ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นา องค์กร และเครือข่ายในการ
ทางานพัฒนาสังคม
141302 การวางแผน การจัดทา และการประเมิน
โครงการ
3(2-2-5)
Planning Projecting and Evaluation
Project
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
แผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิ บั ติ
การออกแบบ การจัดทา การควบคุม การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม
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141303

สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Social Sciences Research
หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
คานวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอ
งานวิจัย
141311
การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
Public Policy Administration
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
นโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกาหนดนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อ
การพัฒนาสังคมไทย
141312
ระบบราชการกั บ การก าหนดนโยบาย
3(2-2-5)
Bureaucratic System and Policy Making
วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการ
ไทย ความหมายของการกาหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบายทัง้ ภายในและภายนอกระบบการเมือง
ขัน้ ตอน กระบวนการกาหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพล
ของกลุ่ ม สถาบั น การเมื อ งและระบบราชการที่ มี ต่ อ การ
กาหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การกาหนดนโยบาย
141321 ศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Religious Teachings and Quality of Life
แนวคิดเกี่ยวกับ คุณ ภาพชีวิต ที่ ดี หลักธรรม
ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน
และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม และตั ว อย่ า งของการประยุก ต์ใช้
หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง

141322

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Concept and Theory
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการพั ฒนามนุ ษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์ ก าร
พัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศต่าง ๆ
141331
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Thai Traditional Knowledge and
Social Development
ความเป็นมาและความสาคัญของภูมิปั ญ ญา
ไทย ตลอดจนปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภูมิ
ปัญญาไทยร่วมสมัย ความท้าทายและการประยุกต์ใ ช้ ภูมิ
ปัญญาไทยในการพัฒนาสังคมร่วมสมัย
141332 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็นเมือง
และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย
ชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็นชนบท
กึ่งเมือง บริบท ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของเมือง ชาติ
พั น ธุ์ กั บ เมื อ ง และการพั ฒ นาเมื อ ง บริ บ ทและปั ญ หาใน
ชนบท การเปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท
141333 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Technology and Social Development
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ
ถ่ า ยทอด การเลื อ กสรร การยอมรั บ เทคโนโลยี การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีท่ี เ หมาะสมเพื่ อการพัฒ นาตนเอง
และชุ ม ชน และการพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี ใ น
สังคมไทย
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141341

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 3(2-2-5)
Social Movements
แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทาง
สั ง คม ลั ก ษณะส าคั ญ วิ ธี ก าร ประเด็ น ของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านเพศสภาพ ชาติพันธุ์ เด็กและ
เยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สั ง คมกั บ ปั จ จั ย ทางการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
วั ฒ นธรรม การก าหนดนโยบายที่ ค านึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมทางสังคม
141342 ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Geo-Informatics and Social Development
หลักการการสารวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส
ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลจากระยะไกล การสารวจ
ข้อมูลเครื่องมือบอกตาแหน่ งพิกัด บนพื้นโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธกี ารเก็บรวบรวม การ
จั ด การ การวิ เ คราะห์ และการแสดงผลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจ
และพัฒนา สาหรับงานพัฒนาสังคม
141398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
141401
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการ
พัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Economic and social Policy and Local
Development
ระบบสั ง คม นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม
หลั ก การก าหนดนโยบาย แนวทางการจั ด ท านโยบาย
เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
วิ เ คราะห์ น โยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม แนวคิ ด และ

อุ ด มการณ์ ด้ า นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ผลการน านโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
141402 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม
141411
การวางแผนกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning
แนวคิ ด พื้ น ฐานและความส าคั ญ ของการ
วางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพัน ธกิ จ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของ
องค์กร การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิด
ของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
141412
การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
City and Regional Planning
หลักการ แนวคิด และวิธีการในการวางแผน
ภาคและเมือง การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของภาคและเมือง การวางแผนภาคและเมืองในประเทศ
ไทย ปั ญ หาการขยายตั ว ของเมื อ ง การพั ฒ นาภาคและ
เมืองในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
141422 เทคนิ ค และกระบวนการพั ฒ นามนุ ษ ย์
3(2-2-5)
Human Development Process and
Technique
ความหมายและความสาคัญของเทคนิ ค และ
กระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนาข้อเสนอแนะใน
งานวิ จั ย เพื่ อ การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค คลทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการ
ให้เหมาะสมกั บ การพัฒ นาปั จ เจกบุ คคลและชุ ม ชน การ
สร้างชุดฝึกอบรบ การจัดทาและการประเมินการฝึกอบรม
141431
ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน
การข้ า มรั ฐ -ชาติ การสร้ า ง และก่ อ เกิ ด ของรั ฐ ชาติ กั บ
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พรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน
วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์กับพรมแดน รัฐชาติกับ
พรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน การพัฒนาข้าม
พรมแดน การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงกับประเด็นข้ามพรมแดน
141432 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Enterprise Management
ลักษณะและประเภทของวิสาหกิจชุมชน ทุน
ในชุมชน การจัดทาแผนชุมชน การเชื่อมโยงการจัดการทุน
ของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กับเศรษฐกิจมหภาค
141442
การวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environment
Planning and Management
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิด
และหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมต าม
แผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการ
ส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และการปฏิ บั ติ
ภาคสนาม
141451
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม
141452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

141453

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง
เขี ย น อ่ า น การออกเสี ย งภาษาจี น ตามระบบสั ท อั ก ษร
ภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการเขียนตั วอั กษรจีน อย่ า ง
ถู ก ต้ อ งตามระบบการเขี ย นอั ก ษรจี น แบบบรรจง ศั พ ท์
พื้ น ฐานต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใกล้ ตั ว และค าศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ประมาณ 300 ค า สนทนาขั้ น พื้ น ฐาน
ไวยากรณ์จนี พืน้ ฐาน
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ค าศั พ ท์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ประมาณ 400 ค า
การออกเสี ย งในระดั บ ค าหลายพยางค์ วลี และระดั บ
ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดั บประโยค โครงสร้ า ง
ประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาค
แสดงเป็ น กริ ย าวลี ประโยคภาคแสดงเป็ น คุ ณ ศั พ ท์ ว ลี
ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคาถาม
แบบต่างๆ การใช้คาบอกตาแหน่ง การบอกเวลา วันเดือน
ปี การใช้กริยาช่วยต่างๆ หน่วยคาไวยากรณ์ท่ีแสดงความ
สมบรูณ์ของการกระทา การเขียนอักษรจีน
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking I
การฟั ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ใน
ชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง
และการพูดโต้ตอบ
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142122

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking II
การฟั ง แล ะพู ด บ ทส น ทน า ภ า ษา จี น ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ในระดั บ กลาง และสู ง การใช้ ถ้ อ ยค าที่
ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
142211
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
คาศัพท์ในชีวิตประจาวันและศัพท์เฉพาะต่างๆ
ประมาณ 500 ค า การใช้ ค าบอกจ านวนเงิ น ส่ ว นขยาย
ภาคแสดง หน่วยคาไวยากรณ์ท่ีใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วน
ขยายภาคแสดง การซ้าคาคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง
พยางค์ หน่ ว ยค าที่ แ สดงการด าเนิ นต่อ เนื่อ งไปของภาค
แสดง หน่วยคาไวยากรณ์ ท่ีแสดงการเน้น ประสบการณ์
การซ้าคากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลาย
กริ ย าวลี การใช้ ค า บุ พ บทต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ค าเชื่ อ มของ
ประโยคความซ้อน
142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
งานเขียนแบบต่างๆ บทความจากหนังสื อพิ มพ์
วารสาร ความเรี ย งและเรื่ อ งสั้ น ระดั บ ง่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในเชิงคาศัพท์ ไวยากรณ์ท่ีซับซ้ อนมากขึ้น
คาศัพท์อย่างน้อย 800 คา โครงสร้างไวยากรณ์ประโยค
“ba” การซ้าคาของคาบอกจานวน คาลักษณะนาม คาบุพ
บทอื่น ๆ
142213 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
หลักพื้นฐานการแปล การแปลประโยคและ
ความเรียงขนาดสั้น จากภาษาจีน เป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลปากเปล่าและข้อเขียน
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development I
ทักษะการอ่ านและการเขี ยนภาษาจีน ขนาด
สั้ น ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ทั่ ว ไป บั น ทึ ก ประจ าวั น นิ ท าน

จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ
โฆษณา
142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development II
ทั ก ษะการอ่ า นแล ะการเขี ย นบท ความ
ภาษาจี น ขนาดยาวขึ้ น ความเรี ย งบรรยาย ความเรี ย ง
อธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน
การเขียนตามโครงสร้างของบทความต่างๆ
142241 ไวยากรณ์จีน 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน หน่วยคาและ
วลี ในด้านต่างๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง หน้าที่และ
การใช้
142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese History and Culture
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อวั ฒนธรรมของชาวจี น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
142302 วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เทศกาลต่างๆ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
142303 ภาษิตสานวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs and Idioms
ความหมายและที่มาของสานวนภาษิต การใช้
สานวนภาษิตในบทสนทนา สานวนที่สามารถใช้ได้กับวิถี
ชีวิตไทย การเปรียบเทียบสานวนภาษิตกับสานวนภาษิ ต
ไทย
142304 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ กาเนิดอัก ษร
จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัยและอักษรจีนใน
ปัจจุบัน
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142311

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลักการแปลขัน้ สูง การแปลประโยคและงาน
เขียนที่ซับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลแบบปากเปล่าและ
แบบข้อเขียน
142321 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development III
ทักษะการฟังและการพูดผ่านการเล่าเรื่อง
จากประสบการณ์ท่ไี ด้พบเห็นมา การฟังข้อความขนาดสั้น
ข่าว บทสนทนาจากภาพยนตร์และวีดีทัศน์
142341 ไวยากรณ์จีน 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II
การวิ เ คราะห์ ช นิ ด ของค า ส่ ว นประกอบ
โครงสร้ า งของประโยค ทั้ ง ประโยคความเดียว ประโยค
ความซ้อน และรูปแบบประโยคจาเพาะ การเขียนประโยค
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน โครงสร้างในระดับข้อความ
142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ
ที่ ส าคั ญ ของวรรณคดี จี น ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ จนถึ ง สมัย
ปัจจุบันโดยสังเขป
142352 วรรณคดีจีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
วิวัฒนาการของวรรณคดี จีนสมัย ใหม่ ตั้ ง แต่
ค.ศ. 1911 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมจีนสมัยใหม่
ที่มีชื่อเสียง
142353 วรรณคดีจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Literature
บทกวีประเภทต่า งๆ ในวรรณคดีจีนโบราณ
วรรณคดี ก ารละครและนวนิ ย าย การอ่ า นวรรณคดี จี น
โบราณที่มีชื่อเสียง

142361

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Chinese for Business in Tourism
ค าศั พ ท์ ส านวนภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ การ
ท่ อ งเที่ ย ว การโรงแรม โรงพยาบาล บริ ษั ท น าเที่ ย ว
ภั ต ตาคาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นการ
เดิ น ทางขนส่ ง รู ป แบบต่ า ง ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ใน
สถานการณ์จาลอง
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese I
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้อง
กับเวชศาสตร์คลินิ กทั้ งแผนจีนและแผนปัจ จุ บัน ประวั ติ
และความส าคั ญ ของเวชศาสตร์ ค ลิ นิ ก ความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาล
142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้อง
กับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ขั้นตอน
การเข้ารับการรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การ
ดูแลสุขภาพ
142398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขี ย นโครงร่ า งและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
งานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย
142464 การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Listening for Traditional
Chinese Medicine
การฟั ง ค าศั พ ท์ แ ละรู ป ประโยคภาษาจี น ใน
สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพืน้ บ้าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
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142465

การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Speaking for Traditional
Chinese Medicine
การพูดคาศัพท์และรูป ประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพืน้ บ้าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142466 การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Reading for Traditional
Chinese Medicine
การอ่านคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพืน้ บ้าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142401 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การอ่ า นภาษาจี น โบราณจากบทคั ด เลื อ ก
เกี่ยวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษิตจีนของยุคสมัย
ต่าง ๆ
142431 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ การ
อ่านและการตีความข่าวการเมือง สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง
วัฒนธรรม และอื่นๆ
142432 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิง
วิชาการ
3(2-2-5)
Academic Chinese Reading and
Writing
บทความภาษาจีนทางวิชาการที่น่าสนใจในสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ คาศัพท์สานวน และรูปแบบโครงสร้า งของ
ภาษาจีนที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ ขั้นตอนการเขียนงาน
เชิงวิชาการ การสืบค้น คัดสรร ประมวล สรุป และนาเสนอ
ข้อมูล

142461

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยายเกี่ยวกั บ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การนาเที่ยว
142462 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับสมัครงาน
ทั ก ษะการพู ด และการเขีย นเกี่ ยวกั บ การสมั ค รงาน การ
สั ม ภาษณ์ ง าน และการกรอกเอกสารหรื อ แบบฟอร์ ม ที่
จ าเป็ น ต่ อ การซื้ อ ขาย รวมทั้ ง การเจรจาการค้ า ใน
สถานการณ์ต่างๆ
142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลั ก และวิ ธี ก ารสอนภาษาจี น ในฐานะเป็ น
ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน การวัดผลและ
ประเมินผล การจัดทาแผนการสอน
142491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษา จี น ในส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
142497 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมจีนใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
142498 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
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ทางด้ า นการใช้ ภ าษาจี น หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาจีน
143101
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3(2–2-5)
Basic Japanese l
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนอักษรฮิ
รางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิ พื้นฐานที่จาเป็นใน
ชี วิ ต ประจ าวั น จ านวน 100 ตั ว ค าศั พ ท์ จ านวน 700 ค า
และรู ป ประโยคพื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 50 รู ป
ประโยค
143102 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3(2–2-5)
Basic Japanese ll
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คั น จิ จ านวน 200 ตั ว ค าศั พ ท์ จ านวน 1,000 ค า และรู ป
ประโยคที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 80 รู ป ประโยค เที ย บเท่ า
ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ ระดับ N5
143111
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5)
Japanese for Communication I
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ
พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน
การแนะนาตัวเอง การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจานวน การใช้
คากริยารูปต่างๆในการพูดเกี่ยวกับตนเอง
143112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ทั ก ษะฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น ต้ น การ
สนทนาและการโต้ ต อบในชี วิ ตประจ าวั น อย่ า งง่ า ย การ
ขอร้อง การชักชวน การขออนุญาต การห้ามปรามตักเตือน
การบอกและการถามวิธี ก ารในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การถามและแสดงความคิดเห็น
143201 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 3
3(2–2-5)
Basic Japanese lll
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจิ400 ตัว คาศัพท์จานวน 1,500 คา รูปประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันรวม 120 รูปประโยค

143202

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 4
3(2–2-5)
Basic Japanese lV
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจิ 500 ตัว คาศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
รวมคาศัพท์ประมาณ 2,000 คา รูปประโยคจานวน 150
รูปประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ระดับ N4
143203 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2–2-5)
Basic Japanese Writing
หลักการเขียนภาษาญี่ปนุ่ การเขียนเรียงความ
ภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบ ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวัน การใช้ศัพท์และสานวนที่เหมาะสม
143211
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5)
Japanese for Communication III
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่น
ขัน้ ต้น การใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในการสนทนาโต้ตอบใน
ชีวิตประจาวันในหัวข้อที่หลากหลาย การอ่านบทความสั้น
143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่น
ขัน้ ต้น การเลือกใช้ศัพท์และสานวนที่ถูกต้องในการสนทนา
และการโต้ตอบในชีวิต ประจาวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย
ภาษาสุภาพ การอ่านบทความสั้น
143301 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
3(2–2-5)
Intermediate Japanese l
ภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น กลาง การอ่ า นและเขี ย น
บทความสั้น อักษรคันจิ 600 ตัว คาศัพท์ 2,500 คา และ
รูปประโยคจานวน 250 รูปประโยค
143302 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
3(2–2-5)
Intermediate Japanese ll
ภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น กลาง อ่ า นท าความเข้ า ใจ
บทความ การสนทนาหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน อักษร
คันจิ 700 ตัว คาศัพท์ 4,000 คา และรูปประโยค 300 รูป
ประโยค เทียบเท่าระดับในการสอบวัด ระดับ ภาษาญี่ ปุ่ น
ระดับ N3
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143321

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปนุ่ ระบบเสียง
สัทวิทยาภาษาญี่ปุ่น หน่วยคา วากยสัมพันธ์ภาษาญี่ ปุ่ น
และระบบความหมาย ทฤษฎี ภ าษาศาสตร์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาวิเคราะห์ภาษาญี่ปนุ่
143322 อักษรญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Characters and Letters
ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ ใ นภาษาญี่ ปุ่ น ตั ว อั ก ษรคั น จิ
ตัวอักษรคานะ วิวัฒนาการของอักษรคันจิ วิธีการอ่านคันจิ
แบบต่างๆ ส่วนประกอบอนุมูลของตัวคันจิ ลาดับเส้นและ
การนั บ เส้ น ตั ว อั ก ษรคั น จิ ตารางคั น จิ ท่ี ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น
วิวัฒนาการของอักษรคานะ อักขรวิธีญ่ปี นุ่
143331 ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น3(3-0-6)
History and Culture of Japan
ประวัติศาสตร์ญ่ีปนุ่ ยุคสมัยที่มีความโดดเด่น
ทางวัฒนธรรม ยุคนารา เฮอัน คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ
เมจิ โชวะ ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ แนวคิดของชาว
ญี่ปุ่น
143341 วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ประวั ติ ว รรณคดี ญี่ ปุ่ น ในสมั ยโบราณ เฮอัน
คามาคุ ร ะ มุ โ รมาจิ เอโดะ วรรณกรรมญี่ ปุ่ น ที่ ข้ึ น ชื่ อ
วรรณกรรมญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย
143351 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Japanese Language in Social and
Cultural Aspects
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษาญี่ ปุ่ น กั บ สั ง คม
และวั ฒ นธรรม การใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น สุ ภ าพ (เคโกะ) การ
ค านึ ง ถึ ง มารยาทในระบบสั ง คมญี่ ปุ่ น การใช้ เ คโกะใน
วงการธุรกิจ
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ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Japanese
ประเพณีปฏิบัติและการใช้ภาษาในทางธุ รกิ จ
ของญี่ ปุ่ น การใช้ ศั พ ท์ ท างธุ ร กิ จ ด้ า นต่ า งๆ การใช้
ภาษาญี่ปนุ่ ในการทางาน
143371 การเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย
3(2-2-5)
Japanese-Thai Contrastive Study
การค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บ
ภาษาญี่ ปุ่ น กั บ ภาษาไทย ในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ระบบเสี ย ง คา
ประโยค ความหมาย และการใช้ภาษา ของทั้งสองภาษา
143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง
ภาษาญี่ ปุ่ น โครงสร้ า งประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น พื้ น ฐาน
สาหรับการแนะนาตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจาวัน
143382 ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม
143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น ขั้น พื้นฐานใน
ระดับที่สูงขึ้น ทักษะภาษาญี่ปนุ่ ทั้งสี่ด้าน การฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด
143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด บ ท ส น ท น า
ภาษาญี่ปนุ่ ในชีวิตประจาวัน การออกเสียงและการโต้ตอบ
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น
143398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตั วอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
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วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
143401 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Japanese
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการ
การฟังจับใจความการนาเสนอผลงาน การจดบันทึก การ
เตรียมการ ทักษะการนาเสนอผลงาน การซักถาม ด้วย
ภาษาญี่ปนุ่
143421 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Phonetic
เสียง และระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น เสียงสระ
เสียงพยัญชนะ อวัยวะ การออกเสียง คาเทียบคู่ หน่ วย
เสียง หน่วยเสียงย่อย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสร้าง
พยางค์ การลงเสียงหนักเบา และทานองเสียง
143452 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน 3(2–2-5)
Japanese in Current Affairs
ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บั น ข อ ง ญี่ ปุ่ น สั ง ค ม
เศรษฐกิจ การอ่านและการฟังสื่อภาษาญี่ปุ่น ข่าว สารคดี
อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ ศัพท์เฉพาะทาง และทักษะการสืบหา
ข้อมูลภาษาญี่ปนุ่
143461 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2–2-5)
Japanese for Tourism
ศัพท์เฉพาะ สานวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว การ
ใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น รู ป สุ ภ าพ งานบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจน
แนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่
143462 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Japanese as a Foreign
Language
หลักการสอนภาษาญี่ ปุ่น ชั้นต้น การฝึ ก การ
สอนโดยวิธีตรง การวางแผนการสอน การสอน แบบฟัง พูด
143471 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
Japanese Translation
หลั ก การแปล การฝึ ก แปลประโยคและ
บทความในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ การแปลล่ า มในหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ

ชี วิ ต ประจ าวั น จากภาษาไทยเป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น และจาก
ภาษาญี่ปนุ่ เป็นภาษาไทย
143481 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร้ า งประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วาม
ซับซ้อน ทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ด้าน ทักษะการฟังและการ
พูด
143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด บทสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ถ้อยคาและสานวนตามสถานการณ์
ต่างๆ
143497 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปนุ่ วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือ
ภาษาญี่ปนุ่ การนาเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปนุ่
143498 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้
ภาษาญี่ ปุ่ น ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
143499 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ
ภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
144113
ทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3(2-2-5)
Effective Communication Skills
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร หลั ก การ กลวิ ธี รู ป แบบ
การพูด การเขียน การฟัง และการอ่านประเภทต่าง ๆ การ
พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 867

การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการฟังและ
การอ่าน
144114
การพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้ มี
ประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบการ
พูดประเภทต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ
144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ความรู้ พื้ น ฐานทางภาษาศาสตร์ ประวั ติ
การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออก
เสี ย งและขบวนการออกเสี ยง ลั ก ษณะของเสี ยงและสัท
อักษร เสียง และระบบเสียงในภาษาไทย หน่วยเสียงใน
ภาษาไทย พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของคาไทย คาและ
หน่วยคาไทย การเรียงคาและประโยคภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การ
อ่ า นวรรณคดี เ อกของไทย คุ ณ ค่ า และสุ น ทรี ย ภาพทาง
วรรณกรรม
144140 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่าง ๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ การ
ใช้ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
144210 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ หลักการ
เขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ การ
ผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า
144211
การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การอ่ า นและการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และสาระบันเทิง
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน

144221

ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบ
ต่างๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาษาไทยตามแนวการศึ ก ษาด้ า น
ไวยากรณ์ไทย
144224 พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
แนวการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของภาษา
ลั ก ษณะเด่ น ของภาษาไทยสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา และ
รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยกับบริบททาง
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม เทคโนโลยี
สมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แนวโน้มของ
ภาษาไทยในอนาคต
144230 วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
พั ฒ นาการของวรรณกรรมไทยหลั ง ได้ รั บ
อิทธิพลจากชาติตะวันตก เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด การ
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมปัจจุบัน
144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
ประวัติ ประเภท รูปแบบการเขียน สารัตถะ
และภาพสะท้อนสังคมของวรรณกรรม การประเมินค่าและ
การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
144261 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Korean I
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง ค าศั พ ท์ พื้ น ฐาน วลี
ประโยค การเติมหน่วยคา การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน
144262 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Korean II
ค าศั พ ท์ การผั น ค า รู ป แบบประโยคภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแนะนาตนเอง
การอธิบายสิ่งรอบตัว การแสดงความคิดเห็น
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144310

การเขียนเอกสารสานักงาน 3(2-2-5)
Office Document Writing
ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภ าษา
เครื่ อ งหมายวรรคตอน และหลั ก การเขี ย นเอกสาร
ส านั ก งานประเภทต่ า ง ๆ การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม
144320 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistic
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ปัจจัย
ทางสังคมที่ทาให้เกิดการแปรภาษาและภาษาย่อย อิทธิพล
ของภาษาต่อสังคม การวิเคราะห์วิจัยภาษาในบริบททาง
สังคม
144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language
ตระกูลของภาษาโลก ภาษาในอาเซียน หลัก
และวิ ธี ยื ม ภาษา ลั ก ษณะเสี ย ง ค า ประโยคและส านวน
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแปลและเขียนทับศัพท์
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
144322 อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ประเภทและลั ก ษณะของตั ว อั ก ษรล้ า นนา
การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ การฝึกอ่านเอกสารที่จารึก
ด้วยอักษรล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทย
มาตรฐาน
144323 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects
ความหมาย ขอบเขต การกระจาย ลักษณะ
ของภาษาตระกูลไท ลักษณะและลักษณะเฉพาะของภาษา
ถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ความหมายของคาศัพท์ในแต่ละ
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย

144330

วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Works Criticism
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ์
วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยร่วม
สมัยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
ความรู้ พื้ น ฐานทางวรรณกรรม พั ฒ นาการ
ของวรรณกรรมตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น รู ป แบบ
เนื้อ หา แนวคิ ด ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม และ
วัฒนธรรมที่มีอทิ ธิพลต่อผู้แต่ง สุนทรียภาพและคุณค่าของ
วรรณกรรม
144339 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา การจาแนก
ประเภทของข้อ มูล คติ ชน ระเบียบวิธีศึก ษา คติชนวิท ยา
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ตาม
ระเบียบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ
144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Korean for Communication
การผั น กริ ย าตามกาลและโอกาส ชนิ ด และ
การสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ภาษา แบบบูรณาการ
โดยมี พื้ น ฐานจากโครงสร้ า งประโยคแบบต่า ง ๆ การใช้
ภาษาสุภาพ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี
144364 เกาหลีศึกษา
3(3-0-6)
Korean Studies
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศเกาหลีด้าน
ประชากร วัฒนธรรม ประเพณี มารยาท และจารีตต่าง ๆ
ในสังคม วิถีชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ เหตุการณ์และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
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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 การนาเสนอข้อมูล การ
ประชุม การสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การเดินทาง การ
สั่งสินค้าและบริการ
144398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
144410 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Thai as a Foreign Language
ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของภาษาแม่
ภาษาที่ ส อง และปั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ยนรู้ ภ าษาแม่
ภาษาที่สอง ประเภทและลักษณะการแทรกแซงของภาษา
ปัญหาและการฝึกแก้ไ ขการออกเสียงภาษาไทย เทคนิ ค
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
144411
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารคดีแ ละบั นเทิงคดี
หลักการเขียนสารคดีป ระเภทต่ าง ๆ และหลักการเขี ย น
บันเทิงคดีประเภทนวนิย าย เรื่องสั้น และงานบันเทิ ง คดี
ประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนสารคดี
ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขี ย น
บันเทิงคดี
144430 วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
Art of Thai Literature
หลักและวิธกี ารแต่งคาประพันธ์ การวิเคราะห์
ฉั น ทลั ก ษณ์ ภาษาวรรณศิ ล ป์ หลั ก การประเมิ น ค่ า ค า
ประพันธ์ การอ่านคาประพันธ์ประเภทต่างๆ

144432

วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
ลั ก ษณะสั ง คมไทย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
วรรณกรรมกับสังคม วัฒนธรรม สังคมและการเมืองใน
วรรณกรรมไทย สั ง คมในวรรณกรรมคั ด สรรจากกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มีต่อ
กัน
144433 วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Regional Literary Works
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
รู ป แบบ เนื้ อ หา แนวคิ ด คุ ณ ค่ า และศิ ล ปะการใช้ ภาษา
และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
การเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น
144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Language for Mass Communication
and Editorial Word of Printed Media
ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะ
ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ สารในงานสื่ อ สารมวลชนประเภทต่ า ง ๆ
หลักการเขียนและพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมาย
และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายของงานบรรณาธิการ
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการ
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ และการเตรี ย มตั ว สู่ อ าชี พ
บรรณาธิการ
144451 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
144452 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
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144453

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
144466 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
Korean Reading and Writing
การอ่านข้อความสั้นชนิดต่างๆ หนังสือพิมพ์
โฆษณา ประกาศ ข้ อ ความสั้ น ที่ ใ ช้ โ ครงสร้ า งประโยค
ซั บ ซ้ อ น การเขี ย นย่ อ หน้ า อย่ า งสั้ น การเชื่ อ มประโยค
คาศัพท์ท่ใี ช้ในบริบทต่าง ๆ
145101
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Elementary French I
ภาษาฝรั่ ง เศสระดั บ พื้ น ฐานเพื่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน คาศัพท์ วัฒนธรรมฝรั่งเศส การออกเสียง
ภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
145102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Elementary French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่ า งๆ วั ฒ นธรรมฝรั่ ง เศส ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ยน
ไวยากรณ์ฝรั่งเศส โครงสร้างประโยค
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
ภ า ษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่ า งๆ ไวยากรณ์ ฝ รั่ ง เศสโดยเน้ น โครงสร้ า งประโยคที่
ซับซ้อน ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกต่างกัน
145111
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูด ในสถานการณ์ต่ า งๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การฟังภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนาและ

ข่าว การพูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตร์ฝรั่งเศสและการ
ฝึกออกเสียง สัทอักษร IPA
145112
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การฟังภาษาฝรั่งเศสจากข่าว บทสนทนาใน
บริบทต่างๆ ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ การจับใจความ การ
เล่าเรื่อง และการแสดงความคิดเห็น
145121
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอ่านข่าว บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การ
อ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความขนาดสั้นในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
145122 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเชิ ง
วิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห์บทอ่าน การอ่านเพื่อมุ่ง
ประสิทธิผล การเขียนเรียงความขนาดสั้น ที่ มีเนื้ อหาเชิ ง
วิชาการ
145201 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(2-2-5)
French III
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อน รูปประโยค
ความสัมพันธ์ภายในและระหว่า งประโยค การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคและการใช้ภาษา การจดบันทึกข้อความ
และการนาเสนอ
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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
ก ล วิ ธี ก า ร อ่ า น เ พื่ อ จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ
โครงสร้ า งของตั ว บทที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะและกลวิ ธี ก าร
นาเสนอ การอ่านบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน การอ่าน
ข่าว การอ่านเอกสารต่างๆ การอ่านเอกสารทางวิชาการ
145231 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to French Literature
ประวัติวรรณคดี ฝ รั่ ง เศส ศึกษานักเขี ย นคน
ส าคั ญ บทประพั น ธ์ ลั ก ษณะต่ า งๆ ทั้ ง ร้ อ ยแก้ ว และร้ อ ย
กรองที่มีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน
145241 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Linguistics
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ต่ า งๆ ทางภาษาศาสตร์
องค์ ป ระกอบ หน้ า ที่ แนวทางการวิ เ คราะห์ ภ าษา
ความสั ม พั น ธ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ระบบเสี ย งใน
ภาษาฝรั่งเศส ระบบหน่วยคา ความหมายและโครงสร้าง
ประโยค การเขียนและการอ่ านสัทอั ก ษร การออกเสี ย ง
การเชื่อมคา และการลงน้าหนักเสียงในระดับประโยค
145251 อารยธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Civilization
อารยธรรมฝรั่ ง เศส ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อ ง และศิ ล ปวั ฒ นธรรมตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ประเทศ
จนถึงการปกครองในระบอบสาธารณรัฐที่ 5
145321 การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Composition Writing
หลักการเขียนเรียงความ ตัวอย่างการเขียน
เรียงความหัวข้อต่างๆ การเขียนเรียงความในหัวข้อต่ างๆ
ทัง้ ที่มีเนือ้ หาทั่วไปและมีเนือ้ หาเชิงวิชาการ

145331

วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
17-18
3(3-0-6)
17th- 18th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่ ง เศสในศตวรรษที่ 17-18
รู ป แ บ บ แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก ล วิ ธี ก า ร ป ร ะ พั น ธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะ
ของสมัย
145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
19
3(3-0-6)
19th Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 รูปแบบ
แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
งานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของสมัย
145333 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
20 จนถึงปัจจุบัน
3(3-0-6)
th
20 Century and Contemporary
French Literature
วรรณกรรมฝรั่ง เศสในศตวรรษที่ 20 จนถึง
ปั จ จุ บั น รู ป แบบ แนวความคิ ด และกลวิ ธี ก ารประพันธ์
ความสัมพันธ์ของงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของ
สมัย
145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 1
3(2-2-5)
Teaching French as a Foreign
Language I
ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอน วิธีการใช้สื่อ
การสอน แบบเรี ย น การสร้ า งแบบฝึ ก หั ด การเขี ย น
แผนการสอน การวัดและประเมินผล
145342 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 2
3(2-2-5)
Teaching French as a Foreign
Language II
เทคนิควิธีการสอน วิเคราะห์แ บบเรียน การ
สร้างแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ การสร้างแบบประเมินผล
ของแบบฝึ กหั ด การสังเกตการสอนภาษาฝรั่ง เศสในชั้ น
เรียน การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ
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145351

ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
France Today
ลั ก ษ ณ ะ สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมฝรั่ ง เศส วิ ถี ชีวิ ต และความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน
145352 สิ่งพิมพ์และสื่อฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Press and Media
การใช้ภาษาและกลวิธใี นการนาเสนอข่าวสาร
ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ฝรั่งเศส การ
วิ เ คราะห์ เ นื้อ หา และการวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ที่
เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสจากสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ
145353 ภาพยนตร์และเพลงฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Cinema and Songs
ภาพยนตร์ แ ละเพลงฝรั่ ง เศสในแต่ ล ะสมั ย
การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นหลังจากชมและ
ฟังตัวอย่าง
145361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 1
3(2-2-5)
French for Tourism and Hotel I
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
และการโรงแรม ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซี ย น การสนทนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ
145362 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 1
3(2-2-5)
French for Health Services I
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร
สุขภาพ คาศัพท์ การสนทนาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการสุขภาพ การอ่านเอกสารทางการแพทย์ ฉลากยา
บทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
145363 ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ ธุ ร กิ จและเลขานุ ก าร
3(2-2-5)
French for Business and Secretarial Science
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ
และเลขานุการ การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ ศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การนัด

ห ม า ย แ ล ะ ย ก เ ลิ ก นั ด ห ม า ย ก า ร เ ขี ย น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์และจดหมายธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ทางานร่วมกับชาวฝรั่งเศส
145364 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
French in Science and Technology I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย
เน้ น เนื้ อ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศั พ ท์ ท่ี
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การคมนาคม
ขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
145365 ภาษาฝรั่ ง เศสด้ า นวิ ท ยาศาสต ร์ แ ละ
เทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
French in Science and Technology II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอ่ า นบทความที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฟังข่าว การเล่าเรื่อง และ
การเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
145366 ภาษาฝรั่ ง เศสด้ า นกฎหมายและการ
ระหว่างประเทศ 1
3(2-2-5)
French in Law and International
Affairs I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
บริ บ ทด้ า นกฎหมายและการระหว่ า งประเทศ ศั พ ท์ ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างทางภาษา
145367 ภาษาฝรั่ ง เศสด้ า นกฎหม ายและการ
ระหว่างประเทศ 2
3(2-2-5)
French in Law and International Affairs II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นกฎหมายและ
การระหว่ า งประเทศ การอ่ า นบทความทางวิ ช าการที่ มี
เนื้อ หาเกี่ ย วกั บ กฎหมายและการระหว่ า งประเทศ การ
เขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเฉพาะของ
โครงสร้างทางภาษา
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145368

ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ อุ ต สาหก รร มก า ร
ท่องเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
French for Tourism and Hospitality Industry I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย
เน้นเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใน
อาเซียน
145369 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
French for Tourism and Hospitality
Industry II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ น อุ ต สาหกรรม กา ร
ท่องเที่ยวและการบริ การ วิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในประเทศ
ไทย ประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ
145371 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1 3(2-2-5)
French -Thai Translation I
ประวั ติ แ ละทฤษฎี ก ารแปล ทฤษฎี ก ารแปล
แบบยึ ด ความหมาย การใช้ พ จนานุ ก รมและการค้ นคว้า
ข้อมูล การแปลข้อความและบทความในด้านต่างๆ จาก
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย ปัญหาที่พบในการแปลและ
วิธีการแก้ไขปัญหา
145398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Reseasch Methodology
ความหมายความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ นักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
145416 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Report Writing
หลักการและวิธกี ารเขียนรายงาน การค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล เรียบเรียงความคิดเห็น และเขียน
รายงานเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพ

145461

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 2
3(2-2-5)
French for Tourism and Hotel II
ภาษาฝรั่ ง เศสระดั บ สู ง ที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม วิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ทั้ ง ใน
ประเทศไทย ประเทศในอาเซี ย นและประเทศอื่ น ๆ
การศึกษานอกสถานที่
145462 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 2
3(2-2-5)
French for Health Services II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นการบริ ก าร
สุ ข ภาพ การสนทนาในหั ว ข้ อ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การอ่ า น
ข้อเขียนเชิงวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การเขียน
รายงานสั้นๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2 3(2-2-5)
French – Thai Translation
การแปลบทความ บทความเฉพาะด้าน เรื่อง
สั้น วรรณกรรมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ปัญหาและวิธกี ารแก้ไขปัญหา
ที่พบในการแปล การวิเคราะห์บทแปล ตัวอย่างบทแปลที่มี
คุณภาพ
145481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศสในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
145482 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส
145483 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศส ในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
146111
การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง
ปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Reading and Writing
หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการ
อ่ า นและการเขี ย น ระดั บ ค า วลี อนุ ป ระโยค ประโยค
ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การแบ่งประโยค การเขียน
ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต้น
146112
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิวัฒน์
3(2-2-5)
Progressive Reading and Writing
การอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจและการวิ เ คราะห์
การเขียนในระดั บประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิง แสดง
ความคิ ด เห็ น ความเรี ย งเชิ ง พรรณนา ความเรี ย งเชิ ง
อภิปราย ความเรียงแบบเล่าความ ความเรียงเชิงประเมิน
ค่า
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ
พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคาและระดับประโยค การ
ท าความเข้ า ใจบทสนทนา การฟั ง เพื่ อ จั บ ค าส าคั ญ
รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบบทสนทนา
อย่างเหมาะสม
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ที่นิสิตกาลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
146211
การอ่านและการเขียนขั้นสูง 3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ การอ่านบทความทาง
วิ ชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสั ง เคราะห์ ข้อมูล

การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน้ตย่อ
การเขียนบทความ การเขียนรายงานการวิจัย
146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่หลากหลาย
การให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุน ความคิ ดเห็ น การใช้ ค าศั พ ท์ แ ละ
โครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม
146232 การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
ความส าคั ญ ประเภทของการพู ด ใน ที่
สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการนาเสนอ การ
เรียบเรียงความคิด การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การ
พูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อนาเสนออย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ
การวิเคราะห์ผฟู้ ัง
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to British and American
Literature
ค าศั พ ท์ ส าคั ญ ในการอ่ า นวรรณคดี ทั้ ง ร้ อ ย
แก้ ว และร้ อ ยกรอง ลั ก ษณะส าคั ญ รู ป แบบ กลวิ ธี ก าร
ประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดสาคัญที่นาเสนอในงาน
เขี ย น คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี อั ง กฤษและอเมริ กั น ประเภท
ต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษา การก าเนิ ด
ภาษา ภาษาสัตว์ ภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบค า
ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของ
ภาษา ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ
146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
กระบวนการของอวั ย วะที่ ใ ช้ ผ ลิ ต เสี ย งพู ด
ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถ่ายถอด
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เสี ย งด้ ว ยสั ท อั ก ษรสากล รวมถึ ง ระบบสั ท ลั ก ษณ์ ร่ ว ม
ทานองเสียง การเน้นเสียงในระดับคา วลี และประโยค
146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to English Syntax
โครงสร้างชนิดของคาแต่ละชนิด โครงสร้าง
วลี โครงสร้างประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
การวิเคราะห์ป ระโยคด้วยกฎโครงสร้างวลี และแผนภู มิ
ต้นไม้ และทฤษฎีวากยสัมพันธ์
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 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
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิ ชาชี พ ทางด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ค าศั พ ท์ ส านวน รู ป แบบ
พื้นฐานในการเขียนข่าว บทโฆษณา บทความด้านนิเ ทศ
ศาสตร์ การอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ และสรุป
ความข่าว บทความ การเขียนเอกสารข่าวในหัวข้อต่างๆ
146273 ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ในเนื้ อ หาและบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ และ
ประเด็ น ร่ ว มสมั ย อื่ น ๆ ค าศั พ ท์ เ ทคนิ ค เฉพาะทาง การ
สร้างสรรค์และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆเป็น
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
การแปลภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอัง กฤษ ในระดับข้อความที่ยากและ
ยาวขึ้น แปลหนังสือพิมพ์ บทความ รายงาน วรรณกรรม
ร้อยแก้ว
146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society
คุณค่าของวรรณคดี ท่ี เ ขียนในภาษาอั ง กฤษ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา ตานาน
ความเชื่อที่มีอทิ ธิพลต่อวรรณคดีในยุคต่างๆ
146342 การอ่านเรื่องสั้น
3(3-0-6)
Reading Short Stories
โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ มุมมองในการเล่า
เรื่อง ลักษณะตัวละคร แก่นเรื่อง คุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทเรื่ อ งสั้ น ของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
แนวความคิดสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน
146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความซาบซึ้ง
3(3-0-6)
Poetry Appreciation
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก
จนถึงศตวรรษที่ยี่สิบ ประเภท ลักษณะสาคัญ โครงสร้าง
ของบทประพั น ธ์ การใช้ ค าอุ ป มาอุ ป มั ย การใช้ ภ าษา
ภาพพจน์ การใช้คาเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้คาเสียดสี
น้ าเสี ย ง สั ญ ลั ก ษณ์ แก่ น เรื่ อ ง คุ ณ ค่ า ของงานประพั นธ์
ประเภทร้อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน อิทธิพล
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์
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146344

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Novels
องค์ ป ระกอบ ลั ก ษณะส าคั ญ ศิ ล ปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเล่ า เรื่ อ ง การใช้ ภ าพพจน์ คุ ณ ค่ า ของงานประพั น ธ์
ประเภทนวนิ ย ายของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างนวนิยายอั งกฤษและอเมริ กันและ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
146361 สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Phonology
หน่ ว ยเสี ย ง หน่ ว ยเสี ย งย่ อ ย ระบบเสี ย ง
พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง การแปร
หน่วยเสียงย่อย การกลมกลืนเสียง การลดเสียง กฎการ
ปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเสียงตามหลักสรวิทยา
146362 ระบบคาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
หน่วยคา ชนิดและประเภทของหน่วยคา ราก
คา การเติมวิ ภัติ ปั จจั ย การวิเคราะห์ โ ครงสร้ างคา การ
สร้างคาใหม่และประเภทของการสร้างคาใหม่ รูปแบบของ
คาประสมในภาษาอังกฤษ
146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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
องค์ ป ระกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย
ความหมายในระดั บ ค า ประโยค การเปลี่ ย นแปลง
ความหมายในระดับต่างๆของภาษา
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุ ร กิ จ การสนทนาใน
เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา
ทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
เพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน

146372

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism 1
คาศัพท์สาคัญทางวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยว
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต่ อ และการให้ บ ริ ก ารใน
ธุรกิจท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท่ี
เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
English for Hotel Business
คาศัพท์พื้นฐานสาหรับแผนกต่างๆในโรงแรม
ความรู้ด้านเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรม ทักษะการ
ฟังและพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลายในโรงแรม ทักษะ
การอ่านและเขียนเอกสารทั่วไปในโรงแรม
146398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Drama
องค์ ป ระกอบ ลั ก ษณะส าคั ญ ศิ ล ปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเล่ า เรื่ อ ง การใช้ ภ าพพจน์ คุ ณ ค่ า ของงานประพั น ธ์
ประเภทบทละครของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
ความสัมพันธ์ระหว่า งบทละครอั ง กฤษและอเมริ กั น และ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค
146442 บทละครเช็คสเปียร์
3(3-0-6)
Shakespeare Drama
ชี วิ ต แล ะงานข อง เ ช็ คส เปี ย ร์ ปร ะ เ ภ ท
องค์ประกอบ ลักษณะสาคัญ คุณค่าของบทละครประเภท
ต่างๆ ของเช็คสเปียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครของ
เช็ ค สเปี ย ร์ กั บ สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมในยุ ค เรอเนส
ซองค์

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 877

146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature
วรรณกรรมชิ้ น เอกของโลกที่ เ ขี ย น เป็ น
ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะสาคัญ ลักษณะตัวละคร
แก่ น เรื่ อ ง แนวความคิ ด ที่ ส าคั ญ ของเรื่ อ ง คุ ณ ค่ า ของ
วรรณกรรมชิ้นเอกของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรองที่มีต่อสังคม
146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to English Pragmatics
ขอบเขตของวัจนปฏิ บัติศาสตร์ ความหมาย
และการใช้ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน์ ความหมาย
บ่งชี้เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ
วิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา
146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Linguistics and Its Application
ความส าคั ญ และทฤษฎี ท างภาษาศาสตร์
เบื้องต้น ระบบคา เสียงและระบบเสียง ระบบไวยากรณ์
ร ะ บ บ ค ว า ม ห ม า ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ษ า ต า ม แ น ว
ภาษาศาสตร์ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ศาสตร์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในการ
เรียนการสอนภาษาที่ 1 และ ภาษาต่างประเทศ การแปล
146463 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
Language and Communication
แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช้คา
ข้อความ สานวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้าน
ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและปัญหาการสื่อสาร
ที่เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชื่อทัศนคติ
146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism II
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนที่ ซั บ ซ้ อ นในการบริ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม การเขี ย นเอกสารส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ น
โรงแรม การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้น ในสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวและโรงแรม การนาเสนอและการ

อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในประเทศในสถานที่จริง
146472 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5)
English for Services
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ สาหรับ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร ร้ า นอาหาร แผนกอาหารเครื่ อ งดื่ ม ของ
โรงแรม งานบริการและการต้อนรับบนเครื่องบิน
146473 การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการ
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
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
146482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
146483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ
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147110

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสาคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขา
ของวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์
การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา
และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง พื้ น ฐาน การค้ น คว้ า และ
วิธีการหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
147121
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Sociology and
Anthropology
พื้ น ฐานความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ แ ละ
สั ง คมของมนุ ษ ย์ วิ วั ฒ นาการทางกายภาพของมนุ ษ ย์
รู ป แบบทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ข อง
มนุษย์ตามแนวทางศึ ก ษาหลั กต่ างๆ คือ แนวโครงสร้ า ง
นิยม ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
147130 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง
การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่ ส าคั ญ
ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดารงอยู่ใน
สังคมไทย การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ การแบ่งชนชนชั้นทางสังคมแบบไพร่-เจ้านาย
147200 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
วิธีการในการเรียนปรัชญาการเมือง ปรัชญา
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สาคัญ คือ เพลโต
อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี
ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของคาสาคัญ
ทางการเมื อ ง คื อ ความยุ ติ ธ รรม อ านาจ การเมื อ ง
ความชอบธรรม เสรีภาพ
147220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การเมื อ ง
โด ย เน้ น ที่ ป ระเทศไทย เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายสาคัญที่มีประโยชน์
สาหรับนักรัฐศาสตร์
147240 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฏี แ น ว คิ ด ลั ก ษ ณ ะ
สาระสาคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธี ใน
การก าหนดนโยบาย บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ นโยบายสาธารณะ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผน
นโยบาย และการบริหารโครงการเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นระบบ
147250 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข่ า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึ ก ษา และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ประศาสนศาสตร์
สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์ ร ะหว่า งระบบการบริ หาร ระบบการเมื อ ง
และระบบสั ง คม โดยเน้ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการ
บริหาร
147270 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
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 แนวคิดและทฤษฎีพื้ นฐาน
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ประเด็ น
ปัญหาต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงใน
เวที ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ความมั่ น คงระหว่ า ง
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย
ต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ
มนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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147271

การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary International Politics
เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ๆ ในโลกที่ มี ผ ลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ เ ชิ งอ านาจในวงการเมือ งระหว่ างประเทศ
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสมัยปัจจุบัน สงคราม
เย็ น สงครามเกาหลี สงครามเวี ย ดนาม ความขั ด แย้ ง
ระหว่างจีนกับโซเวียต ปัญหาการลดกาลังอาวุธ การผ่อน
คลายความตึงเครียด ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การ
สิน้ สุดสงครามเย็น
147300 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน
ฐานะองค์ ค วามรู้ แ ละคุ ณ สมบั ติ ท่ี นั ก รั ฐ ศาสตร์ พึ ง มี
ปรั ชญาด้ า นจริ ย ธรรม ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม สิ ท ธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และ
อานาจ แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
147301 ประวัตคิ วามคิดทางการเมือง 3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนัก
คิดคนสาคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึง
ปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติล้ เซนต์ออกัสติน นิโคโล มักเคีย
เวลี ญอง โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิช
เช่ คาร์ ล มาร์ ก ซ์ วลาดิ เ มี ย เลนิ น ลี อ อน ทรอสกี
พระพุทธเจ้า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิทธิพล
ของนักคิดเหล่านี้ต่ อความคิด ทางการเมืองโดยรวมของ
โลก
147302 ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ และ
ความรุ น แรงเชิ ง วั ฒ นธรรม การคิ ด ค้ น และการนาเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็น
หลั ก ต าราวิ ชาการทางการเมื องแบบไม่ ใช้ ค วามรุนแรง
ชี ว ประวั ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ ค วามไม่ รุ น แรงเป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง

การเมื อ ง เหตุ ก ารณ์ ท่ี คู่ ต่ อ สู้ ท างการเมื อ งใช้ ค วามไม่
รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง
แนวความคิ ด ทางจริ ย ธรรมที่ ส นั บ สนุ น การใช้ ค วามไม่
รุนแรง
147303 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมาร์ ก และลั ท ธิ ม าร์ ก ซ์
ความคิ ด วั ต ถุ นิ ย มวิ ภ าษวิ ธี แ ละประวั ติ ศ าสตร์ การ
วิ เ คราะห์ แ ละการวิ พ ากษ์ ร ะบบทุ น นิ ย มผ่ า นแนวคิ ด
เกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูล ค่าส่วนเกิน การสะสม
ทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิต ซ้ าของ
แรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทของรัฐและอุดมการณ์
ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุ
นิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่
อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และสานักวิพากษ์
147310 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ท่ี
เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การกาหนดคาถาม
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้ างเครื่องมือ
การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
147311
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ
วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่ เ ลื อ ก
ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอานาจ 3 ฝ่าย
คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง
การนาเอาความรู้ดั ง กล่า วมาท าความเข้า ใจและเปรี ย บ
การเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
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พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ
การเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Party Interest Group and
Election
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและการ
เลื อ กตั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ผลประโยชน์ พรรค
การเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทางการเมือง
และสถาบันการเมืองเพื่อ การพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
147320 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3(2-2-5)
Human Rights in Thai Society
ความหมาย แนวคิด กาเนิด และวิวัฒนาการ
ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยทั่ ว ไป ก าเนิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ประเทศไทย ปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทย ความสัมพันธ์ของ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ กฎหมายไทยและรั ฐ การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
มนุษยชนในไทย
147321 การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของคาว่าการเมืองทั้งในมุม กว้าง
และมุมแคบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องการเมืองกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนัก
รู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจกบุคคลที่มีต่อทิศทางการเมือง
ในประเทศของตน
147322 การเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธ์ 3(3-0-6)
Good Governance and Politics
Economy and Society
ที่มา แนวคิด องค์ประกอบ และลักษณะของ
ธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของ
ภาคพลเมือง ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ บทบาท
ของธรรมาภิ บาลต่ อการพั ฒนาทางการเมือง เศรษฐกิ จ
และสังคม

147323

ศาสนากับการเมือง
3(3-0-6)
Thai Political Development and
Constitutions
แนวคิ ด ทางการเมื อ ง รู ป แบบการปกครอง
ลั ก ษณะการใช้ อ านาจ กระบวนการพั ฒ นาการเมื อ ง
แนวคิดวิวัฒนาการ ความสาคัญ และความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ปัญหาและอุปสรรคในการพั ฒนา
การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย
147330 การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ รูปแบบ
การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานการ
ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม
ของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย
147331 ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast
Asian States
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งการปกครองของ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ การได้ รั บ
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น การตก
อยู่ในการครอบงาของมหาอานาจตะวันตก สภาพในยุค
หลั ง อาณานิ ค ม การเป็ น หนึ่ ง ในภู มิ ภ าคส าคั ญ ในยุ ค
โลกาภิวัฒน์
147332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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147340

การกาหนดและการนานโยบายไปปฏิบัติ
3(2-2-5)
Public Policy Formulation and
Implementation
ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการใน
การกาหนดนโยบาย และการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่
มีผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการนานโยบายไปปฏิบัติ
ในภาครัฐและเอกชน
147341 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ความหมายและความส าคั ญ ของโครงการ
วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ใน
การบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้ งแต่
การเตรี ย มโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนิ น
โครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผล
ของโครงการ
147350 องค์การและการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร ตั้ ง แต่
โครงสร้าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการสาธารณะ
147351 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการ
บริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Comparative Public Administration and
Development Administration
ความหมายและวิวัฒนาการของการบริ ห าร
เปรี ย บเที ย บและการบริ ห ารการพั ฒ นา ความแตกต่ า ง
ระหว่างการบริหารเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะสาคั ญ และปัญหาของระบบการ
บริหารรัฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ กับประเทศไทยในเชิง
เปรี ย บเที ย บ ความหมาย ทฤษฎี หลั ก การ แล ะ
องค์ประกอบของการบริ หารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม องค์การต่างๆ ที่มี
บทบาทสาคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ

147352

พฤติกรรมองค์การสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Organization Behavior
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ ส า คั ญ ข อ บ เ ข ต
แนวความคิ ด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค์ ก าร
สาธารณะทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ แรงจูงใจ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ความขั ด แย้ ง ภาวะผู้ น า อ านาจและ
การเมืองในองค์การ วงจรชีวิตองค์การ วัฒนธรรมองค์การ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ พฤติกรรมองค์ ก าร
สาธารณะที่พึงประสงค์
147353 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in
Public Sector
ความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด กา ร
บริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการบริ ห ารงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
147354 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาภาครัฐ
3(2-2-5)
Management Information System for
Public Sector Development
ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบ
สารสนเทศต่อการบริหารงานภาครัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการ
สร้ า งระบบสารสนเทศ กระบวนการจั ด การสารสนเทศ
เครื อ ข่ า ยและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงสารสนเทศ การจัดการความรู้และองค์การและ
การเรี ย นรู้ จริ ย ธรรมและความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
147355 การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
แนวคิด หลักการพืน้ ฐานทางการตลาด ความ
แตกต่ า งระหว่ า งการตลาด ภาครั ฐ และการตล าด
ภาคเอกชน เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
ภาครั ฐ การบริ ห ารจั ด การกระบวนการทางการตลาด
ภาครัฐ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดในองค์การ
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ภาครั ฐ และสั ง คม การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จริ ย ธรรม
ทางการตลาดภาครัฐ
147356 การบริหารการคลังและกระบวนการ
งบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance Administration and
Budgetary Process
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน
คลั ง และกระบวนการงบประมาณ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารการคลั งแล ะ
งบประมาณ การวิเคราะห์แผนและโครงการในการจัดทา
งบประมาณเพื่อการพัฒนา
147357 จริยธรรมทางการบริหารภาครัฐ3(3-0-6)
Ethics in Public Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี และกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
ค่านิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเชื่อ ปรัชญา และ
คุณค่าที่พึงประสงค์ทางการบริหารภาครัฐในระดับสากล
และการบริหารรัฐกิจไทย การกระทาผิดทางจริยธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
147358 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
3(2-2-5)
Strategic Planning for Local
Development
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ใ ช้ วิ ธี คิ ด เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนระดับท้องถิ่ น การกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต วิธีการวิเคราะห์สภาพการณ์และ
การรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานของท้ อ งถิ่ น การก าหนดและ
จัดลาดับประเด็นที่สาคัญ แผนปฏิบัติการสาหรับประเด็น
สาคัญลาดับต้น การนาภารกิจเชิงปฏิบัติการไปดาเนินการ
การติดตามกากับดูแลและการประเมินผล
147370 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Theories of International Relation
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
กาเนิด พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎี กับ บริ บทในยุค สมั ย

ปัจจุบัน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกั บประเด็นสาคัญในการเมือ งโลก
คือ โลกาภิวัฒน์ โลกาภิบาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน
147371 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ แนวทางการศึ ก ษาและ
ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาใน
ระดั บ โลกและระดั บ ภู มิ ภ าค สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ตั ว
แสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐในเศรษฐกิจการเมืองระหว่ า ง
ประเทศ
147372 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6)
History of International Relations
การกาเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่ าง
ประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบ
ระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ
จากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม
ความร่ ว มมื อ และความขั ด แย้ ง ในกลุ่ ม มหาอ านาจและ
ผลกระทบต่อการรั กษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่าง
ประเทศ
147373 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและแหล่ ง ที่ ม าของ
กฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิ
และหน้าที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อานาจบงการทาง
กฎหมายของรั ฐ องค์ ก รของรั ฐ ในการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ
รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ
ข้อพิพาท การใช้กาลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ
อาชญากรรมสงคราม การก่ อ การร้ า ยและตั ว ประกั น
อาชญากรรมข้ามชาติ
147374 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geopolitics
ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องการเมือง
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
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รัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จานวนประชากรและทรัพ ยากร
การจาแนกประเทศออกเป็นประเทศมหาอานาจ ประเทศ
มหาอานาจระดับกลาง และประเทศอานาจน้อย มูล เหตุ
แห่งเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง และความ
อ่อนแอทางการเมือง
147380 นโยบายต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศที่สาคัญของไทยตั้งแต่ใน
ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกาหนดนโยบาย ผล
ของนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่
ละนโยบายของไทย
147381 การวิ เ คราะห์ น โยบายต่ า งประเทศและ
กระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process
of Foreign Policy Making
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการวิ เ คราะนโยบาย
ต่ า งประเทศ แนวคิ ด พื้ น ฐานของการก าหน ด แล ะ
กระบวนการการทานโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลทา
ให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่งๆ ขึ้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องเดียวกัน กรณีศึกษา
จากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่สาคัญทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน
147382 นโยบายต่างประเทศของประเทศ
มหาอานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศ
มหาอ านาจ ลั ก ษณะร่ ว มและแตกต่ า งกั น ของนโยบาย
ต่ า งประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศมหาอานาจ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ที่มีต่อการเมืองโลก

147383

ความสั ม พั น ธ์ แ ละนโยบายต่ า งประเทศ
ของกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
Affairs and Foreign Policy of East and
Southeast Asia
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวั น ออก
เฉียงใต้ ความร่วมมือและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กั บประเทศต่างๆ การสร้า ง
ประชาคมทางเศรษฐกิจทั้งภายในภูมิภาคและกับประเทศ
อื่นนอกภูมิภาค ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147384 นโยบายต่างประเทศของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3(2-2-5)
Foreign Policy of People’s Republic of
China
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิ พ ล
ต่ อ นโยบายต่ า งประเทศของจี น ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่างๆ นับตั้งแต่
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจี น กั บ
ประเทศมหาอ านาจและประเทศเล็ ก ในหลายมุ ม มอง
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ การสร้ า ง
ประชาคมทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ ทั้ง
ภายในภูมิภาคเดียวกันและนอกภูมิภาค ประเด็นต่างๆ ที่
น่าสนใจในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147385 นโยบายต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3(2-2-5)
Foreign Policy of United States of
America
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิ พ ล
ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ประเทศอื่ น ๆ นั บ ตั้ ง แต่ ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทัง้ ในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
การบู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ และการสร้ า งประชาคม
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ระหว่างประเทศ ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147390 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ากว่ารัฐ การวิเคราะห์
บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ
147391 ปัญหาความมั่นคงของไทย
3(2-2-5)
Thai Security Problems
ปัญหาความมั่นคงของไทยภายใต้กรอบของ
ความมั่นคงศึกษา ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความ
มั่นคงดั้งเดิม ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความมั่นคง
รูปแบบใหม่ ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความมั่นคง
ดั้งเดิมกับประเด็นความมั่นคงทางด้านการทหาร ปัญหา
ความมั่ น คงไทยในแนวทางความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ กั บ
ความมั่นคงด้านอื่นๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
147392 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน
3(2-2-5)
Contemporary Issues in International
Relations
การน าเสนอและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หา
สาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกร่วมสมัยที่ส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่ ห ลวงต่ อ ระบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศใน
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการก่ อ การร้ า ย ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
วิ ก ฤต เศรษฐกิ จ โล ก โรคระบาด ข้ า มชาติ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมโลก
147393 การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก
การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในสื่อ
ต่ า งๆ การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งสื่ อ ของโลกตะวั น ตกและโลก
ตะวันออกในการนาเสนอวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก
และการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ในการน าเสนอความ
ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ
การตอบสนองของผูช้ มตามที่ต่างๆ ของโลก

147401

ภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือง
3(3-0-6)
Leadership and Political Elite
แนวคิดพื้นฐานเรื่อ งภาวะผู้น าและชนชั้ น น า
ทางการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผูน้ าทางการ
เมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้นาในทางการเมื อ ง
ประวัติผู้นาคนสาคัญของประเทศต่างๆ ภาวะผู้นาของไทย
ในช่วงเวลาร่วมสมัย
147410 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์
147411

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
147412 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ศาสตร์ ใ นส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
147413 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
147420 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ
ทฤษฎี ด้ า นเพศสภาพและการเมื อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพศ
สภาพและความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่ า งเพศต่ อ
การเมือง เชือ้ ชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู้และมุมมองด้าน
เพศสภาพ อิ ท ธิ พ ลเรื่ อ งความเข้ า ใจเรื่ อ งเพศสภาพเป็น
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พื้นฐานสาคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและ
กฎหมาย
147430 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and
Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศที่ ใ ห้ ค วามสนใจ องค์ ก รและสถาบั น ทาง
การเมื อ งต่ า งๆ กระบวนการและระบบทางการเมื อ ง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของพลเมื อ ง กระบวนการการ
ตัดสินใจ และประเด็นสาคัญต่างๆ ภายในสังคมการเมือง
ในประเทศดังกล่าว
147431 เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุ่ม แม่น้ าโขง
3(3-0-6)
Political Economy of Great Mekong
Sub-Region Countries
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง
อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับรัฐและระดับอื่น ๆ ใน
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง
147440 นโยบายการผังเมืองและการพัฒนาเมือ ง
3(3-0-6)
Urban Planning and Development
Policies
แนวคิด ทฤษฏี และนโยบายการวางผัง เมื อง
และการพัฒนาเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนประชากร การเติ บ โตของเมื อ ง การจั ด การใช้
ประโยชน์ การกันที่ดินสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์สาหรับ
การจัดบริการให้แก่ส่วนรวม และรูปแบบการใช้ประโยชน์
ของที่ดินอย่างเหมาะสม
147441 การวางแผนและการบริหารนโยบายสังคม
3(3-0-6)
Social Policy Planning and Management
ความหมายและความสาคัญของนโยบายของ
รัฐด้านสังคม วิวัฒนาการของนโยบายสังคม ตัวแสดงที่
เกี่ ย วข้ อ งและกระบวนการนโยบายสั ง คม การวางแผน

นโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล
นโยบาย บริ บ ทของนโยบายสัง คม แนวคิ ด ทฤษฎี และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารนโยบายสั ง คมในแต่ ล ะ
กระบวนการ หลักการของนโยบายสังคมที่พึงปรารถนา
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ และการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทางด้านนโยบายสังคมของไทยและต่างประเทศ
147450 การบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Administration
การแบ่ ง ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
อานาจหน้าที่ การดาเนินการตามกฎหมายและนโยบาย
ของรั ฐ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการ
แผ่นดิน หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่ อให้มีประสิท ธิ ภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
147452 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management
แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และการใช้วิธีคิด
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การวางแผน ก าหนดทิ ศ ทางการ
พั ฒ นาในอนาคต วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การกาหนดและจัดลาดับประเด็นที่
ส าคั ญ แผนปฏิ บั ติ ก าร การติ ด ตามก ากั บ ดู แ ลและการ
ประเมินผล
147453 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร
ภาครัฐ
3(2-2-5)
Techniques and Methods for
Administration Improvement in Public
Sector
วิธีวิเคราะห์องค์การภาครัฐเพื่อออกแบบการ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจากแนวคิ ด เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร
สมั ย ใหม่ วิ ธี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การบริ ห ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จาก
กรณีศึกษา
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147454

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(2-2-5)
Human Resource Development in
Public Sector
ความหมาย กระบวนการ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ ต่ า งๆ การ
พั ฒ นาองค์ ก าร การพั ฒ นาอาชี พ เทคโนโลยี เ พื่ อ การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ขององค์กรภาครัฐ
147455 การบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Local Management
รู ป แบบการบริ ห ารแล ะการจั ด บริ ก าร
สาธารณะของท้ อ งถิ่ น แบบใหม่ การจั ด บริ ก ารโดยใช้
หน่ ว ยงานภายนอก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงาน การจั ด การความขั ดแย้ง และการบริ หารการ
ประชุม การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของท้องถิ่น การ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล
147470 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International
Negotiation
ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็น
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ การ
ดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี กรอบเชิง แนวคิดส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ ละ
เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา
ระหว่างประเทศ
147471 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International
Security
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษา
แล ะความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของการศึ ก ษา
ยุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา แนวคิ ด ใน

การศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการวิเ คราะห์ ข้อถกเถี ย ง
โต้แย้งในปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและ
ความมั่นคงศึกษา พัฒนาการทางความคิดด้านยุทธศาสตร์
ทฤษฎีในวิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้าน
การทหาร และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์
147490 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Human Rights in the International
System
ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่า
ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
161111
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ
ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
แนวคิ ด และกลวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม ส ร้ า ง
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา
หลั ก การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
161112
ความเป็นครูมอื อาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional
Teachers
ความส าคั ญ ของวิ ช าชี พ ครู การปลู ก ฝั ง จิ ต
วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู การเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้ เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภาก าหนด การพั ฒ นา
วิชาชีพครูอย่ างต่ อ เนื่อ ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้องกั บ ครู แ ละ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ
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และเสี ย สละให้ สั ง คม ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
161113
หลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
School Curriculum
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบของหลั ก สู ต ร หลั ก การ
แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและการจั ด ท า
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร แนวโน้ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาในประเทศไทย
161130 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความเป็ น มา ขอบเขตของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของมนุ ษย์
พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้และ
การเรียนรู้ สติปัญญาและเชาวน์ปัญญา การจา การลืม
การคิ ด และตั ด สิ น ใจ แรงจู ง ใจ อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่า งบุค คล สุขภาพจิต
และการปรับตัว
161131
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน
และการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและ
เจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทาตาม ความ
เอื้ อ เฟื้ อ และการช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น อคติ แ ละการกี ด กั น
อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ
สถาบั น ทางสัง คม ความก้ า วร้ า วและพฤติ ก รรมต่อต้าน
สังคม การรับรู้ทางสังคมและการสื่อ ความหมาย สังคม
ประกิตและปทัสถานทางสังคม
161211
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom
Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผเู้ รียนรู้จักคิดวิเคราะห์

คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ
การ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรี ย นในสถานศึ ก ษา การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ แ ละ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
161212
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุ ษ ย์
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ ค าปรึ ก ษา การให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การนาหลักจิตวิทยาไปใช้
เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovations Information Technologies
for education
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ นการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ รู ป แบบการ
ประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย
รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจั ย
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การใช้ แ ละผลิ ต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเ้ รียน
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึ กษา
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จั ด การคุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
161411
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(30 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บริ บ ทของโรงเรี ย น งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานวิ ชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรีย น งานโรงเรียน
กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
161412
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ การเป็ น ครู
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ
เพื่ อ การสื่ อ ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง การใช้ ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
161413
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(30 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน
สถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จ ริ ง การจั ด ท า
โครงงานทางวิ ชาการ และสามารถจั ด ท าโครงงานทาง
วิชาการการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการ
เรี ย น การสอบภาคปฏิ บั ติ แ ละการให้ ค ะแนน การวิ จั ย
แก้ปัญหาผูเ้ รียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

161421

จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษาใน
สถานศึกษา
3(2-2-5)
School Guidance and Counseling
ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความสาคัญ
และประโยชน์ ข องการแนะแนวและการให้ ค าปรึ ก ษา
กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา
จรรยาบรรณของผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ใ ห้
การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความถนัดของ
ผู้เรียน หลักการแนะแนวในระดั บ ชั้นต่าง ๆ การติดตาม
และการประเมินผล
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ด้ า นจิ ต วิทยา
พั ฒ น าการของมนุ ษ ย์ ใ นทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ด้ า น การ
เจริ ญ เติ บ โตทางร่ า งกาย ความคิ ด อารมณ์ ความรู้ สึ ก
เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออกทางสัง คม บุคลิก ภาพ
ตลอดจนสติ ปั ญญาของบุ ค คลในแต่ล ะช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่วัย
แรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผูใ้ หญ่ จนถึงวัยชรา
161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา 3(3-0-6)
Selected Topic in Education
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น และปั ญ หาที่
ก าลั ง เป็ น ที่ ส นใจ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
161424 ศิลปะการสอนของครูมอื อาชีพ 3(2-2-5)
Arts in Teaching
ศึ ก ษาการสอนในฐานะที่ เ ป็ น ศิ ล ปะการ
เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสานึกที่จะเรียนและเรียน
ด้ ว ย ค ว า ม รู้ สึ ก โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ศิ ล ป ะ ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและ
เวลาเรียน การเลือกใช้ตาราและสื่อ และการกาหนดงาน
ภาคปฏิบตั ิ การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอนแบบ
ต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่เ กิด ขึ้น ในชั้น เรียนเพื่ อให้ ชั้น เรี ย น
ดาเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในชั้น
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
ภาษาอังกฤษของวิ ชาเอกในรายวิ ชาตามหลั กสูตรระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เทคนิ ค การสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผล การบู ร ณา
การการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
161426 เทคนิคการคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ข อง
การคิด รูปแบบของการคิด เทคนิคและขัน้ ตอนของการคิด
การปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
การพัฒนากระบวนการคิด
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
Inclusive Education Management
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ รี ย น ร ว ม
มาตรฐานการเรียนรวม การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ ค คล การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด การชั้ น
เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในชัน้ เรียนรวม
161428 การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Program Evaluation
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการประเมิน
โครงการทางการศึ ก ษา ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ประเมินโครงการทางการศึ กษา การเขียนโครงการทาง
การศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทางการศึกษา
การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศึกษา
161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
การศึกษา
3(1-4-4)
Educational Technology Equipment
Operation
ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
หลั ก การท างานของเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา

ปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยาย
เสี ย ง ระบบการพิ ม พ์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ถู ก
ลาดับขั้นตอน ปลอดภัย และการบารุงรักษาอย่างถูกต้อง
161431
การสอนคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics Instruction I
หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบต่างๆ
ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการ
สอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดทาแผนการสอนคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ ปัญ หาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แ ละ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนอายุ 6-12
ปี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 สาระการ
เรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นปีท่ี 1-2 จานวนและการ
ดาเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความน่าจะเป็น
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics Instruction II
หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่างๆ ใน
การสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการสอน
คณิตศาสตร์ แนวการจัดทาแผนการสอนคณิตศาสตร์ การ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการ
ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์สาหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
จานวนและการดาเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและ
ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
161433 ทักษะและเทคนิคการสอนทางเคมี
3(2-2-5)
Teaching Skills and Techniques of
Teaching in Chemistry
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคั ญ ของ
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการนาเข้าสู่บทเรียน
การกระตุ้นความสนใจ การตั้งคาถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การเล่าเรื่อง การอธิบายยกตัวอย่าง และการ
สรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย
การสอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แ บบเรี ย น
รวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
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161434

การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี 3(2-2-5)
Development of Instruction Media in
Chemistry
แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อ การ
สอนเคมี การวิ เ คราะห์ สื่ อ การส อน การเลื อ กใ ช้
การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ อุปกรณ์
เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาสื่อ
การสอนจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ห รื อ หาง่ า ย ทดลองใช้ แ ละ
รายงานผลการใช้
161435 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology I
แนวคิด และหลักการของทั กษะและเทคนิ ค
การสอน การนาเข้าสู่บทเรียน การตั้งคาถาม การอธิบาย
การยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึก
ปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
161436 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology II
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน
ทางชีววิทยา การตั้งคาถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน
การอธิ บ ายการยกตั ว อย่ า งและการสรุ ป บทเรี ย นทาง
ชี ว วิ ท ยา เทคนิ ค การสอนกลุ่ ม ใหญ่ การสอนกลุ่ ม ย่ อ ย
การสอนรายบุ ค คล และการบู ร ณาการการเรี ย นรู้ ท าง
ชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝึกปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการ
สอนทางชีววิทยาขัน้ สูง
161437 การสอนฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics Teaching I
ประวัติของวิชาฟิสิกส์ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้
ลั ก ษณะการจั ด เรี ย นการสอนฟิ สิ ก ส์ การสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบปฎิสัมพันธ์
เชิ ง สาธิ ต การสอนแบบเวลาเดียวกั น การผลิ ต สื่ อ การ
เขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา

161438

การสอนฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics Teaching II
งานวิ จั ย ทางด้ า นฟิ ก สิ ก ส์ ศึ ก ษาในปั จ จุ บั น
การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการตรวจสอบคุณภาพ
สื่อการสอน การสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียนระดับเล็ กและ
การฝึกสอนในสถานการณ์สมมติ
161439 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical
Education in Elementary school
ปรั ญ ชา แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ประวั ติ
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
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่ ว งชั้ น ของหลั ก สู ต ร การพั ม นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกี ารสอน
การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา
ในโรงเรียนประถม
161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical
Education in High school
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ประวั ติ
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
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่ ว งชั้ น ของหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกี ารสอน
การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา
ในโรงเรียนมัธยม
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161441

วิธีสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Method and Innovation in Thai
Teaching
ปรั ช ญาแล ะจุ ด มุ่ ง หม าย ขอ งหลั ก สู ต ร
ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร การกาหนดจุดประสงค์
และหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีก าร
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทย การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะ
และประเภทของนวัต กรรมที่ จ ะนามาประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
สอนภาษาไทย
161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5)
Micro Teaching in Thai Language
วิ ธี ก ารสอนภาษาไทยด้วยนวั ต กรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ การนาวิธกี ารสอนภาษาไทยสู่การปฏิบัติ
161443 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Integrated Skills for English Teachers
แนวคิ ด วิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษในด้ า น
ไวยากรณ์ ทั ก ษะการเขี ย น การอ่ า นและการฟั ง -พู ด
กิจกรรม สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถทักษะ
พืน้ ฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
161444 การสอนจุลภาคสาหรับครู
ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Micro – Teaching for English
Teachers
หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใ ช้
กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่สาคัญของ
ความเป็นครู
161511
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิ ช าเอก การบริ ห ารจั ด การในห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน

เรี ย นรู้ จ ากผลการปฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในสถานศึกษา
161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School II
การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการในห้องเรีย นเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้
ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
181111
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้าน
สุนทรียศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน แนวคิดและ
ทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้ นถิ่น
การวิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ในการรับรู้ และ การ
ประเมินคุณค่า
181112
พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและ
พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ ความสัมพันธ์และ
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและ
ปั จ จุ บั น การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การ
สื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ
ในเบื้องต้น
181113
วาดเส้น
3(1-4-4)
Drawing
พืน้ ฐาน เทคนิค วิธีการ เขียนภาพโดยลายเส้น
การวาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน เริ่มจากรูปทรง
เรขาคณิ ต พั ฒ นาไปสู่ รู ป ทรงที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
พื้นฐานการเขียนแสดงแบบแปลน รูปด้าน และทัศนียภาพ
ด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่
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พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design II
แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการ
ออกแบบที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ
และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การ
สื่ อ สารความคิ ด ผ่ า นสื่ อ ทางศิ ล ปะและการออกแบบใน
รูปแบบอื่นที่กว้างขวางขึ้น
181115
การคิดสร้างสรรค์
1(0-3-2)
Creative Thinking
แนวทางและความเป็นไปได้ในการเสริมสร้าง
การสร้างสรรค์ การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิคและ
รูปแบบการสร้างสรรค์ การนาเสนอผลงาน และการเสวนา
เชิงสาธารณะวิจารณ์
181116
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการ
นาเสนอ
3(2-2-5)
Computer for Creative and
Presentation
คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ เป้ า หมาย และบริ บ ท
ต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์และนาเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียน
แบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ในการนาเสนอ ภาพนิ่งสองมิติ สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว
และกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ
181121
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(2-2-5)
History of Western Art
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิล ปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก การวิเคราะห์
ศิลปกรรมทั้งที่เป็นแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต์ รวมทั้ง
ส่วนที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและ
ลั ก ษณะร่ ว ม และอิ ท ธิ พ ลต่ า งๆที่ ยั ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
181211
วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ส มบั ติ แล ะหลั ก การ
พิ จ ารณาในการเลื อ กใช้ วั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์
ผลงานที่ พั ฒ นาจากฐานภู มิ ปั ญ ญาและวั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น ใน
ธรรมชาติ และวั ส ดุ สั ง เคราะห์ การค้ น คว้ า หาวั ส ดุ
แนวทางและการพัฒนารูปแบบของการสร้างสรรค์ การใช้
ฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
181212 แนวคิดและวัสดุ
1(0-3-2)
Conceptual and Materials
การกาหนดและการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดและการใช้วัสดุ การพัฒนาวัสดุท้องถิ่นใน
งานสร้างสรรค์ การผสมผสานวัสดุ การสืบค้นโดยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสร้ างสรรค์ การน าเสนอ
แนวคิดและผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์
181213 การสร้างสรรค์ 1
3(2-2-5)
Creative I
การวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการ
ประเภท และรู ป แบบการน าเสนอทางศิ ล ปะและการ
ออกแบบที่ มี ค วามส าคั ญ ในอดี ต และปั จ จุ บั น การ
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยเทคนิ ค และ
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองแนวคิด การนาเสนอ
การอธิ บ าย การวิ เ คราะห์ ผ ลงาน และการเผยแพร่ สู่
สาธารณะ
181214
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ 1(0-3-2)
Creative Thinking Development
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อความ
ระหว่างแนวคิดและการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์และประมวลแนวคิด และนาเสนอรายงาน การ
พั ฒ นาแนวคิ ด ที่ ต อบสนองการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน การ
เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์
181221 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(2-2-5)
History of Oriental Art
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิล ปะ
ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กั บ พื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมตะวั น ออก การวิ เ คราะห์
ศิ ล ปกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง แนวบริ สุ ท ธิ์ แ ละแนว
ประยุกต์ รวมทั้งส่วนที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบท
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ทางสังคมและลักษณะร่วม และอิทธิพลต่างๆที่ยังผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Indigenous Arts
พื้ น ฐานองค์ ค วามรู้ และวิ วั ฒ นาการของ
ศิ ล ปกรรมไทยและท้ อ งถิ่ น ภู มิ ห ลั ง ทางด้ า นบริ บ ทของ
ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพร่อิทธิพลและการ
เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ของศิลปกรรมไทยและท้ อ งถิ่ น
การประยุกต์ความรู้ต่างๆใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์
181241
ถ่ายภาพสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photography
หลั ก การถ่ า ยภาพ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ โดยใช้
กล้ อ งและอุ ป กรณ์ ถ่ า ยภาพ การจั ด แสง วั ด แสง และ
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ในการถ่ า ยภาพ การถ่ า ยภาพและเทคนิค
วิธีการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ และ
การออกแบบในแขนงที่เกี่ยวข้อง
181242 เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
ประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์
คุณค่า หลักการ วิธีการแลคุณสมบัติเ ฉพาะของผลงาน
เครื่องปั้นดิน เผาในเทคนิ คต่ างๆ การสร้างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปะหรือการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม
181243 จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
ประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์
คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ของการสร้ า งผลงานจิ ต รกรรมในเทคนิ ค ต่ า งๆ การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบด้ ว ยเทคนิ ค
จิตรกรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรค์ น อก
สถานที่
181244 ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
ประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์
คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ของการสร้างผลงานประติมากรรมในเทคนิคและรู ปแบบ
ต่ า งๆ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ
นาเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ
การสร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์กับพื้นที่และสังคม
181245 ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
ประวั ติ ศ าสตร์ ความหมาย การวิ เ คราะห์
คุณค่า หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ของการสร้างผลงานภาพพิมพ์ ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์ การพัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์
และการนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ และการผสมผสานกั บ
เทคนิคอื่นๆ
181251 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design
ความหมาย ประเภทของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การร่างแบบ การเขียนแบบเพื่อ
การผลิ ต การน าเสนอผลงาน การสร้ า งหุ่ น จ าลองเพื่ อ
ทดสอบรูปทรง การสร้างหุ่นจาลองเสมือนจริง การค้นคว้า
ข้อมูลออกแบบประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นระบบ การวางแผนการผลิต ระบบขนส่ง การทดสอบ
ต่อกลุ่มผูใ้ ช้ และการนาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
181252 การออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
การออกแบบเครื่ อ งประดั บ และอั ญ มณี
ประเภท ต่างๆ ขนาด สัดส่วนของเครื่องประดับ ข้อจากัด
ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณ์ ชิ้นส่วนประกอบประเภท
ต่างๆ ที่นามาใช้ในเครื่อ งประดั บ ความสัมพันธ์ร ะหว่ า ง
เครื่องแต่งกายกับเครื่องประดับร่างกาย หรือเครื่องใช้ใน
การประดับร่างกายเฉพาะ การวิเคราะห์กระบวนการ การ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผลงาน การ
พัฒนาและค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการนาเสนอ
ในรูปใหม่ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ
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181253

การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3(2-2-5)
Textile and Fashion Design
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร ถั ก ท อ แ ล ะ แ ฟ ชั่ น
ตะวั น ออกและตะวั น ตก รู ป แบบ ลั ก ษณะเฉพาะ วั ส ดุ
เทคนิค กรรมวิธีการถักทอ การฟอก ย้อม การถักทอการ
เย็ บ ปั ก ปะ การระบายสี แนวคิ ด เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ ความงาม การพัฒนาและการ
ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการนาเสนอในรูปใหม่ๆ
และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ การนาเสนอผลงานสู่
สาธารณะ
181254 การออกแบบตกแต่งภายใน 3(2-2-5)
Interior Design
ประวัติศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี และการสร้าง
แนวคิดในการออกแบบภายในสาหรับอาคารพักอาศัย การ
จั ด พื้ น ที่ แ ละประโยชน์ ใ ช้ ส อย การสร้ า งสุ น ทรี ย ภาพที่
เหมาะสม การพัฒนาแนวความคิด คตินิยมด้านการอยู่
อาศัยของมนุษย์ การออกแบบจากสถานที่จริง การสารวจ
และตรวจสอบสภาพอาคาร การวิเคราะห์ส ภาพปั ญ หา
การก าหนดวั ส ดุ แ ละการก่ อ สร้ า งในการตกแต่ ง การ
นาเสนอแนวความคิดและผลงาน
181261 การออกแบบสื่อ
3(2-2-5)
Media Design
ประวัติศาสตร์ แนวคิด และประเภทของสื่ อ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อบกพร่อง และผลกระทบจาก
ผลงานการออกแบบสื่อในชีวิตประจาวัน การออกแบบสื่อ
ตามทฤษฎี และหลักการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิ ด
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงทัศนศิลป์
หรือประยุกต์ศิลป์ทงั้ 2 และ 3 มิติ สื่อและสิทธิทางปัญญา
การวางแผนการผลิ ต และการประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ การ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
181262 การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Typography Design
การวิเคราะห์ รูปแบบตัวอักษรไทย และสากล
ประเภทต่ า งๆ การออกแบบตั ว อั ก ษร รู ป แ บบและ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ กั บ สื่ อ ที่ จ ะน าไป
ประกอบ ภายใน การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ การวิเคราะห์

ถึ ง กรณี ศึ ก ษ าที่ ว่ า ด้ วย กา รอ อ กแ บ บตั ว อั ก ษ ร ใ น
องค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์
181311
การตลาดสาหรับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและ
การออกแบบ
181312 การสร้างสรรค์ 2
3(2-2-5)
Creative II
การสร้ า งและการก าหนดแนวคิ ดหลั ก การ
สร้างสรรค์ ผลงาน การค้นคว้ า ข้อ มูล เบื้อ งต้น เพื่อ น ามา
ประกอบในกระบวนการตัดสิน ใจและสร้ างแนวคิด การ
วิเคราะห์เพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ การวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศาสตร์ ส าขาวิ ช าอื่ น กั บ การ
สร้างสรรค์ ศิล ปะหรือ การออกแบบ การบูรณาการการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะและการออกแบบ ข้ า มศาสตร์
สาขาวิชา การนาเสนอข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์และ
การอธิ บ ายผลงานเชิ ง วิ ช าการ การเผยแพร่ ผ ลงานสู่
สาธารณะ
181313 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2)
Integrating Creative
การพั ฒ นาแนวคิ ด และแนวทางการบู ร ณา
การการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิลปะและการออกแบบข้าม
ศาสตร์สาขาวิชา การเชื่อมโยงแนวคิด และสร้า งผลงาน
ร่วมกับสังคม การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์
181314 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Psychology in Art and Design
แนวคิดของนักจิตวิทยาที่ศึกษาความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยาที่แฝงอยู่ใน
งานศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและ
งานออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม การนา
หลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ
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181315

การสร้างสรรค์ 3
3(2-2-5)
Creative III
ห ลั ก ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การกาหนดกลุ่ม
อภิปรายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เ ชื่อ มโยงและสร้ า ง
ผลงานกลุ่มร่วมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม การวิเคราะห์
ประเด็นแก้ปัญหาหรือที่มา การสรุปประเด็นแนวคิด การ
กระจายภาระงาน โดยสามารถเลือ กสร้ างผลงานได้ แ ก่
ผลงานศิ ล ปะ การออกแบบ การผสมผสาน และการ
จัดการ การเผยแพร่สู่สาธารณะ
181316 การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์
1(0-3-2)
Administration and Management of
Creative Project
แนวทางการจัดการและการวางแผนพั ฒ นา
งานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริห ารและ
การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ การเสวนาเชิงสาธารณะ
วิจารณ์
181331 วัฒนธรรมทางสายตา
3(2-2-5)
Visual Culture
ทฤษฎี หลั ก การ ที่ ใ ช้ ใ น การวิ เ คร า ะ ห์
ปรากฏการณ์ แ ละท าความเข้ า ใจในการรั บ รู้ ผ่ า นจั ก ษุ
ประสาท ความหมาย การวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามจากสื่อ
ต่างๆในชีวิตประจาวัน เช่น ภาพและรูปทรงสัณฐาน สื่อ
โฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
การนามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
และการดาเนินชีวิต
181332 ปรัชญาศิลป์
3(2-2-5)
Art Philosophy
หลั ก การ ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ป แบบและ
ความสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
และการกาหนดคุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบท
ทางวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ล ะประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล หรื อ
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
วัฒนธรรม

181341

การจัดการศิลปะ
3(2-2-5)
Arts Management
หลั ก การ แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการ การ
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด การด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ การ
จั ด ท าและการวางแผนโครงการ การสร้ า งแนวคิ ด การ
ประเมิ น และการตรวจสอบ การจั ด ท างบประมาณ
โครงการ และการเข้าถึงแหล่งทุน การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดการโครงการ
181351 การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-2-5)
Landscape Design
หลั ก การ และทฤษฎี ของงานออกแบบภู มิ
ทัศน์ ระบบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบตกแต่งภูมิ
ทัศน์เพื่อตอบสนองแนวคิด ลักษณะและขนาดสัดส่วนของ
องค์ประกอบต่างๆ ในงานภูมิทัศน์ การออกแบบภูมิทัศน์ใน
บริ เ วณบ้ า นพั ก อาศัยและพื้น ที่ส าธารณะ การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ข องหลั ก การออกแบบและพฤติ ก รรมของ
ผู้ใช้ การค้นคว้าข้อมูล การวางแผนงานออกแบบภู มิทัศน์
การสร้างแบบร่างและแบบจาลอง
181352 การออกแบบการแสดง
3(2-2-5)
Performing Design
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ก า ร ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
องค์ประกอบของการแสดงที่สาคัญในอดีตและปัจจุบัน ทัง้
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และสากล ในรู ป แบบประเพณี แ ละร่ วม
สมั ย การออกแบบการแสดงเพื่ อ สื่ อ สารแนวคิ ด ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ การจั ด
แสดงการจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณะ
181353 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ
3(2-2-5)
Display and Exhibition Design
หลั ก การ แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการและการ
ออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหน่วยนาเสนอ
สินค้า ณ จุดจาหน่าย การปฏิบัติงานด้านการวางแผน การ
กาหนดขัน้ ตอนการทางาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การ
ประชาสัมพันธ์และการเปิดแสดงต่อสาธารณะ
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181354

การออกแบบกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Design
หลักการ แนวคิด การวางลาดับขั้นตอนและ
ออกแบบสภาพแวดล้อมของการกิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ การจัดการและประมวลผลกระทบ หรือ
ความแปรผันที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมในเป้าหมาย
181361 การออกแบบมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design
ประวั ติ แ ละทฤษฎี ก ารออกแบบเชิ ง โต้ ต อบ
เพื่อการสื่อสาร การนาเสนอและการสร้างผลงานศิลปะ
การวิเคราะห์ และก าหนดแนวคิดหลั ก ในการออกแบบที่
เหมาะสม การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อชนิดอื่นๆ
181362 การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
วิ วั ฒ นาการ และการออกแบบเสี ย งในสื่ อ
ประเภทต่างๆ เทคนิคและรูปแบบของการสื่อความหมาย
ด้ ว ยเสี ย ง กระบวนการออกแบบเสี ย งเบื้ อ งต้ น การใช้
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก เสี ย ง การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเสียงกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ
181363 การออกแบบแสง
3(2-2-5)
Lighting Design
ความส าคั ญ ของแสง ระบบการจั ด แสงใน
สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ การออกแบบแสงด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
ดิจิตอล และการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ร่วมกับงานศิลปะ
และการออกแบบ การออกแบบแสงส าหรั บ การจั ด
นิ ท รรศการ การแสดง การตกแต่ ง ภายในและภายนอก
อาคาร
181364 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Film Creative
วิ วั ฒ นาการ คุ ณ ค่ า ประเภท รู ป แบ บ
หลักการ และองค์ประกอบของภาพยนตร์ การใช้และการ
ตี ค วามสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆในภาพยนตร์ การสร้ า งสรรค์
ภาพยนตร์ เ พื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะและพานิ ช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตและการรับรู้จากภาพยนตร์

ความสัมพันธ์และผลกระทบของภาพยนตร์ ต่อ ผู้ ช มและ
สังคม การวิเคราะห์ วิจารณ์ภาพยนตร์
181411
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการต่างๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางศิลปะ
และการออกแบบ การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐาน
ในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ
ของผู้วิจัย การสรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและ
นาเสนอผลงานวิจัย
181412
การสร้างสรรค์ 4
3(2-2-5)
Creative IV
การสื่ อ ความผ่ า นผลงานสร้ า งสรรค์ ข อง
ตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้ น การ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาหรื อ ที่ มา การวิ เ ครา ะ ห์
แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย การ
สังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอชุด
โครงการ การวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
181413
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้ อ ซั ก ถามในประเด็ นทางด้า นที่ ม า แนวคิ ด เทคนิ ค และ
รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์
181414
การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจาก
งานสร้างสรรค์
1(0-3-2)
Benefit and Impact Analysis in
Creative Form
การวิเคราะห์ ป ระโยชน์ การประเมิน คุ ณ ค่ า
และผลกระทบจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ การ
เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ์
181415
ศิลปนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Art Thesis
โครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะหรือการ
ออกแบบ หรื อ การผสมผสาน โดยสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
เฉพาะบุคคลที่นักศึกษาเป็นผูก้ าหนดหัวข้อการสร้างสรรค์
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โดยสามารถเลือกสร้า งผลงานได้แ ก่ ผลงานศิลปะ การ
ออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ มีการ
นาเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์และ
จัดทารูปเล่ ม เอกสารวิ ชาการประกอบการอธิ บาย ที่ม า
แนวความคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก าร การจั ด การน าเสนอ การ
วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป การจั ด แสดงผลงานในรู ป แบบ
นิทรรศการและการสัมมนาทรรศนะวิจารณ์
181431
ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
การวิ จ ารณ์ และประเมิ น ผลงานศิ ลปะและ
การออกแบบ การเข้ า ใจในงานศิ ล ปะ โดยมี พื้ น ฐาน
หลักการอ้างอิงเชิงศิลปะและวิ ชาการ การวิเคราะห์ ถึ ง
กระบวนการคิ ด ของศิ ล ปิ น และนั ก ออกแบบ รวมทั้ ง
ผลกระทบของงานศิ ลปะและงานออกแบบที่ มี ต่อสังคม
และตนเอง
182111
ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
ลั ก ษ ณ ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ
ความสั ม พั น ธ์ ข องงานทั ศ นศิ ล ป์ และเทคนิ ค ในการจั ด
องค์ประกอบและออกแบบศิลปะในแนวทาง 2 มิติ และ3
มิติ รูปทรงตามธรรมชาติและทฤษฎีโครงสร้างต่างๆในงาน
ศิลปะ แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อม
182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)
Architectural Drawing
หลักการเขียนภาพด้วยดินสอ หมึก สีน้า และ
อุ ป กรณ์ เ ขี ย นภาพอื่ น ๆ การเขี ย นทั ศ นี ย ภาพของงาน
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ศึกษาแสงและเงา
เพื่ อ การแสดงออกในภาพอย่ า งมี ศิ ล ปะ เสริ ม สร้ า ง
ความส ามารถใน กา รแส ด ง ออ กใน ง าน ออ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรม

182122

เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง 3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
ฝึ ก หั ด เ ขี ย น แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก แ ล ะ
รายละเอียดส่วนรอยต่อและการเชื่อมประกอบในส่วนของ
การก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก วัสดุก่อสร้างพืน้ ฐานที่ใช้เป็น
โครงสร้ า งและส่ ว นประกอบอาคาร เขี ย นข้ อ ก าหนด
ขัน้ ตอนการผลิต คุณสมบัติ การใช้งาน และการบารุงรักษา
182123 การศึกษาและสารวจพื้นที่ตั้งทาง
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architecture Site Study and Survey
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห์ เพื่อการเลือก
พื้นที่ตั้งที่เหมาะสมทางสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใ ช้ใน
การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่ประหยัดและเหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ตั้งของอาคาร
182211 เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design Criteria and
Concepts
แรงบันดาลใจ พัฒนาการของแนวความคิ ด
และทฤษฎีในการออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม
เกณฑ์ท่ีใช้ในการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ที่โล่งว่าง
ในงานสถาปัตยกรรม การแสดงออกซึ่งลักษณะเฉพาะของ
งานสถาปัตยกรรม โดยเปรียบเทียบระหว่างผลงานของ
สถาปนิ ก ร่ ว มสมั ย และแนวโน้ ม ของสถาปั ต ยกรรมใน
อนาคต
182212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design l
ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้นสาหรับบ้ า นพั ก
อาศัย สถานพยาบาลขนาดเล็ก และโรงเรียน แสดงการ
แนวความคิดทางการใช้สอย โครงสร้างเบื้องต้นและการ
จัดผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้ความสะดวกในการใช้
สอยและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม
182213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design ll
ปฏิบัติการออกแบบต่อ เนื่ องจากปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ออกแบบบ้านพักอาศัยขนาด
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ใหญ่ ข้ึ น อาคารสาธารณะที่ ร องรั บ การใช้ ง านของคน
จานวนมากขึ้น ประเภทอาคารพาณิชย์ และอาคารสันทนา
การ เน้นความคิดทางการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมของ
อาคารและการจั ด ผั ง บริ เ วณ ให้ ส อดคล้ อ งในทุ ก มิ ติกับ
สภาพแวดล้อมนั้นๆ
182221 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 1
3(1-4-4)
Basic Computer for Drafting l
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการการประยุ ก ต์ 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
สถาปั ต ยกรรม ฝึ ก หั ด การเขี ย นแบบอาคารต่ า งๆที่ เ ป็ น
พืน้ ฐานขนาดเล็ก การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบในแบบ
182222 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 2
3(1-4-4)
Basic Computer for Drafting ll
การประยุกต์ใ ช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ฝึกหัดการเขียนแบบที่เ ป็ น
ระดั บ งานที่ สู ง ขึ้น หรื อ ออกแบบอาคารสาธารณะขนาด
ใหญ่ข้ึน การเขียนแบบการใช้สัญลักษณ์ต่างในการเขียน
แบบก่ อ สร้ า งงานสถาปั ต ยกรรม งานเขี ย นแบบระบบ
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)
จนถึงสถาปัตยกรรมแบบกอธิค และตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15
จนถึงสิน้ ยุคเรเนซซองค์ การวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง และ
การเปรียบเทียบตัวอย่างสถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศ
ต่ า งๆ ในภาคพื้ น ยุ โ รปกลางและการเปลี่ ย นแปลงทาง
สถาปัตยกรรมไปสู่ส มัย ฟื้นฟู ศิล ปะวิท ยาการ การปฏิ วั ติ
อุ ต สาหกรรมอั นมี ต่ อวั ฒ นธรรมสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
และต่อแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิกยุคใหม่

182231

การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
3(2-2-5)
Construction and Building Technology l
คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัดและแรงดึง
แรงเค้ น ร่ ว ม การออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละโครงสร้ า ง
เหล็ก การออกแบบรอยต่อของโครงสร้างชนิดต่างๆ ตั้งแต่
ฐานรากจนถึงหลังคาและงานการเชื่อมโครงเหล็ก
182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
3(2-2-5)
Construction and Building Technology ll
การก่อสร้างในระดับที่ซับซ้อนขึ้น พฤติกรรม
และการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ซับซ้อนขึ้น และ
โครงสร้ า งเหล็ ก วิ ธี อ อกแบบโครงสร้ า งภายใต้ น้ าหนั ก
บรรทุกที่ตรงหรือ เบี่ยงศูนย์ การวิเคราะห์และออกแบบ
ขนาดและหน้าตัดขององค์อาคารต่างๆที่เหมาะสม
182241 ภูมสิ ถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 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
สถาปั ต ยกรรม องค์ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น์ ขั้ น พื้ น ฐาน
รู ป ทรงทางธรรมชาติ แ ละที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น การจั ด
องค์ประกอบที่ว่างกลางแจ้ง การวิเคราะห์สภาพที่ตั้งและ
การวางผังโครงสร้า งในภู มิส ถาปัตยกรรมโดยพิจ ารณา
ระบบนิเวศ ดิน พืชพรรณ สิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง ระบบ
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ลั ก ษณะเส้ น ทาง
คมนาคมและการขนส่ง โดยคานึงถึงสภาพเศรษฐกิ จ ทาง
และสังคม
182311 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design lll
ปฏิบัติการออกแบบต่อ เนื่ องจากปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 อาคารพักอาศัยประเภทอาคาร
ชุด อาคารสาธารณะต่างๆ และอาคารที่ใช้โครงสร้างกว้าง
โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบผังอาคารและการ
จั ด ผั ง บริ เ วณให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม ค านึ ง ถึ ง
ความงามและเอกลั ก ษณ์ อี ก ทั้ ง โครงสร้ า งอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6(1-10-7)
Architectural Design lV
ปฏิ บั ติ ก ารออ กแ บบ แ บบต่ อเนื่ อ ง จ า ก
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 อาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ประเภทอาคารสถานีโดยสาร อาคารสานักงาน
และอาคารที่ ท าการรั ฐบาลเป็ น ต้น เน้ น ความคิ ด ในการ
ออกแบบ การจั ด วางผั ง บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มในเขตร้ อ นชื้ น ค านึ ง ถึ ง
โครงสร้าง ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร
182321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6)
History of Thai Architecture
ผลงานสถาปัตยกรรมของไทยอันเป็นรากฐาน
ของงานสถาปั ต ยกรรมไทยในอดี ต ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย
อยุธยาและยุครัตนโกสินทร์ ตามลาดับ ตลอดจนอิทธิพล
จากวั ฒ นธรรมภายนอกเพื่ อ ที่ จ ะหาอั ต ลั ก ษณ์ ข องงาน
สถาปัตยกรรมไทย
182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
3(2-2-5)
Construction and Building Technology lll
คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต และเหล็ ก เสริ ม
พฤติ ก รรมของคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใต้ น้ าหนั ก
บรรทุกระดับต่างๆ วิธีออกแบบตามหลักหน่วยแรงใช้งาน
การวิเคราะห์และออกแบบตามรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืน ผ้า
และคานรู ป หน้ า ตั ด ตั ว ที ด้ ว ยเหล็ ก เสริ ม รั บ แรงดึ ง และ
แรงอั ด แรงดึ ง ทแยง แรงยึ ด หน่ ว งเหล็ ก ปลอก การ
ออกแบบ พืน้ เสาที่รับน้า หนักแบบตรงศูนย์และเบี่ยงศูนย์
ฐานราก
182332 สถิตยศาสตร์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Statics and Structures in Architecture
การวิ เ คราะห์ แ รง การประยุ ก ต์ ส มการของ
ความสมดุล กับโครงสร้างสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์
โครงสร้าง โมเมนต์ของความเฉื่อย กาลังของวัสดุและการ
เสี ย รู ป ของวั ส ดุ อั น เนื่ อ งมาจากแรง เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วั สดุ
ออกแบบองค์ ป ระกอบของโครงสร้ า ง ตง คาน พื้ น เสา

และ ฐานรากอาคาร โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริม
เหล็ก
182333 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6)
Building Systems and Environment l
ความรู้ พื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ์ แ ละการ
ออกแบบงานระบบในอาคาร ด้านระบบการจ่ายน้า ระบบ
สุขาภิบาลและการกาจัดน้าเสีย การระบายน้า ระบบไฟฟ้า
การป้องกันอัคคีภัย ระบบการสื่อสารในอาคาร การรักษา
ความปลอดภั ย รวมถึ ง ระบบการออกแบบเพื่ อ การ
ประหยั ด พลั งงาน ฝึ ก หั ด เขี ย นแบบงานระบบสุข าภิบาล
ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม
182334 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6)
Building Systems and Environment ll
ความรู้ในระดับสูงด้านความสัมพันธ์ระหว่ าง
เทคโนโลยี ท างอาคารกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ อาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ พิจารณาการประหยัดพลั งงานใน
การออกแบบที่ ยั่ ง ยื น ระบบผนั ง และการควบคุ ม เสี ย ง
ภายในอาคาร ทฤษฎีการมองเห็นและการออกแบบแสง
สว่ า ง ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแบบและรายการประกอบแบบ
ระบบวิศวกรรมต่างๆ ระบบป้องกันอัคคีภัย
182432 การรังวัดงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
Architectural Measure work
สาระส าคั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรม
โดยการรังวัดอาคารสถาปัตยกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นถิ่น การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อม
ทางด้ า นกายภาพ ศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธี ก ารวางผั ง และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เคยใช้ในอดีต
182341 การวางผังเมืองเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Urban Design
พื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของเมื อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นกายภาพของเมื อ ง โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาคและการวางผัง
เมือง การออกแบบวางผังและการพัฒนาชุมชนเมือง การ
ใช้ที่ดินในเมือง การจราจรและขนส่ง
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ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6(1-10-7)
Architectural Design V
ปฏิบัติการออกแบบต่อ เนื่ องจากปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 4 อาคารสาธารณะประเภท
พาณิชยกรรม อาคารสานักงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
เน้นแนวความคิดทางการออกแบบในการจัดวางผังบริเวณ
ขนาดใหญ่ การวางผั ง กลุ่ ม อาคารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อ ม โดยค านึ งถึ ง โครงสร้ าง ความงาม และ
ระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนของอาคาร
182412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
6(1-10-7)
Architectural Design Vl
ปฏิบัติการออกแบบต่อ เนื่ องจากปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 5 อาคารสาธารณะประเภท
อาคารขนาดใหญ่ โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบ
การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อม คานึงถึงโครงสร้าง ความงาม และระบบ
สาธารณู ป โภคของอาคาร การออกแบบจะผนวกแนว
ทางการออกแบบอาคารที่มีความซับซ้อนทางด้านการใช้
สอยทัง้ ทางด้านผังและเทคโนโลยีทางอาคาร
182431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Lighting for Architectural Design
ทฤษฎี แ สงเบื้ อ งต้ น องค์ ป ระกอบของแสง
ธรรมชาติ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช้ แ สงธรรมชาติ ภายใน
อาคารประเภทต่ า งๆ โดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการ
ตอบสนองของมนุษย์กับแสงสว่าง ตัวอย่างการออกแบบ
ในการใช้แสงธรรมชาติในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง
ด้านการใช้งานและด้านสุนทรียภาพ และความประหยัด
182441 การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
บทบาทการบริ ห ารจั ด การและควบคุ ม งาน
ของสถาปนิ ก วิ ศ วกร และผู้ รั บ จ้ า งก่ อ สร้ า ง ต่ อ งาน
ก่อสร้างหลากหลายกรรมวิธี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมการก่อสร้างและมาตรการความปลอดภัย

182442

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Architectural Conservation
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุ รัก ษ์
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและต่ า งประเทศ และการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า และ
ความส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบดั ง ต่ า งๆ ศึ ก ษาปั ญ หา
เศรษฐกิ จ สั ง คม และข้ อ จ ากั ด ต่ า งๆในงานการอนุ รัก ษ์
สถาปัตยกรรม
182443 การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)
Basic Interior Design
พื้ น ฐานในการออกแบบภาย ในอาคาร
พฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนต่าง ๆ และ
การเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ การออกแบบ
รู ป แบบเครื่ อ งเรื อ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งภายในและ การสร้ า ง
บรรยากาศภายในจากการเลือกใช้วัสดุ พืน้ ผิว สี การให้
แสงสว่าง การออกแบบเพื่อการผลิตเครื่องเรือนในระบบ
อุตสาหกรรม
182447 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3(3-0-6)
Building Cost Estimate
หลักการและระบบการประมาณราคา การ
คิ ด ค านวณวั ส ดุ แรงงาน อุ ป กรณ์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ก่อสร้าง ตลอดจนการคิดภาษี กาไร และคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
182448 การฝึกงาน
270 ชั่วโมง
Professional Training
ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปั ต ยกรรมในส านั ก งานหรื อ งานภาคสนามที่
เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
182511 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
กระบวนการและวิ ธี ก ารให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล
อย่างมีระบบ ถูกต้อง และอ้างอิงได้ ทัง้ ระเบียบวิธีการ การ
วิ จั ย เชิ ง วิ ต รรก และการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ ส าหรั บ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการน าเสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ ท าง
สถาปัตยกรรม
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วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
การเลือกโครงการที่ จะศึ กษาและออกแบบ
การก าหนดความต้ อ งการของโครงการ รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับขอบเขตของงาน ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม
และความเป็ น ไปได้ ด้า นการเงิ น กฎหมายและข้ อ บั ง คับ
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามประเภท การเลือกที่ตั้ ง
และแนวความคิ ดทางสถาปั ตยกรรม วิ ศ วกรรมและภูมิ
สถาปั ต ยกรรม การแสดงผลงานออกแบบร่ า งจาก
โครงงานวิทยานิพนธ์ การแก้ไขพัฒนาแนวความคิด และ
การแสดงผลงานออกแบบสถาปั ต ยกรรมโดยการเขียน
แบบและการท าหุ่ น จ าลองอาคาร พร้ อ มทั้ ง การส ารวจ
ปริมาณวัสดุและการประมาณราคา
182541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับผูว้ ่าจ้างและผู้ออกแบบ กลไกในการทางานใน
สานักงานสถาปนิก ความเข้าใจในเทศบัญญัติและระเบียบ
การปฏิบัติวิชาชีพ การประกวดราคาและสัญญาจ้าง การ
ตรวจรับงานก่อสร้างและการติดตามผลงาน
182542 สัมมนา
1(0-2-6)
Seminar
การสัมมนา ในหัวข้อและ/หรือศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการคิดและสร้างงานทางสถาปัตยกรรม เพื่อ
ประยุกต์และบูรณาการในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้ น สู ง ในหั ว ข้ อ พิ เ ศษหรื อ ตามที่ ก าหนดหรื อ ได้ รั บ การ
อนุมัติจากทางสาขาวิชาฯ
182551 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Vernacular Architecture
วิ วั ฒ นาการของสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่ อ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปะพื้ น ถิ่ น ปั จ จั ย ทาง
สังคม จารีตประเพณี คติ ความเชื่อ และปัจจัยทางด้านภูมิ
ประเทศ วั สดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ฯลฯ วิเคราะห์
สายใยที่นาไปสู่การสืบสาน และอุปสรรคต่อการสืบทอด

182552

สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
องค์ประกอบในอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรม
ไทย ตั้งแต่ตัวอาคาร ไปจนถึงส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ลวด
บัว ฐาน และโครงสร้า งหลังคา ที่สืบทอดเป็นมรดกทาง
วั ฒ นธรรมมาแต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา และสมั ย
รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์วิจัยถึงคุณสมบัติพิเศษ ปรัชญาใน
การวางผัง และปัจจัยที่มีผลในการใช้สอยอีกทั้งมีคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์
182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
สถาปั ต ยกรรมร่ ว มสมั ย ในประเทศไทย
วิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีทั้งทางกายภาพและ
ความหมายเชิ ง วั ฒ นธรรม เน้ น องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ
บรรยากาศของพื้ น ที่ ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคาร
รู ป ลั ก ษณะที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต วิ ท ยาการรั บ รู้ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงอาคารกับสภาพพืน้ ที่
182554 วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Culture and Beliefs
ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งผลงาน
สถาปั ต ยกรรมล้ า นนา เปรี ย บผลกระทบระหว่ า งการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นวั ฒ นธรรม กั บ การออ กแ บบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
182555 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of
Lanna
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุ ค
ล้ า นนา รู ป แบบ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึง งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
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182556

การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Detail Specification Design of
Architecture
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความงามในงาน
สถาปั ต ยกรรมและการออกแบบรายละเอี ย ดทาง
สถาปัตยกรรม รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและการ
เลือกวัสดุในงานออกแบบรายละเอียด
182557 คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน
สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Computer for Architectural Presentation
ทฤษฎีและแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบส ถาปั ต ย กรรม ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ปร แ ก รม
คอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยออกแบบสถาปั ต ยกรรม การน าเสนอ
ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์การออกแบบ
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
182558 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)
Architecture Photograph
ทฤษฎีและแนวทางการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อ
การถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม ฝึกปฏิบัติการถ่า ยภาพ
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ และ
การนาเสนอผลงานการถ่ายภาพและผลงานออกแบบทาง
งานสถาปัตยกรรม
183111
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Performing Arts History
ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ
ของตะวันออก ตะวันตก และไทย ในเรื่อง การเกิด การ
พัฒนา การคงอยู่ การเปลี่ยนแปลง ของรูปแบบ เนื้อหา
และบทบาทหน้าที่ในสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม
183121
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5)
Elements and Techniques
รู ป แบบและหน้ า ที่ ใ ช้ ส อยของการแต่ ง กาย
อุปกรณ์การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิค
พิเศษที่ใช้ในศิลปะการแสดง

183131

การราเพลงช้า และเพลงเร็ว 3(2-3-6)
Pleng Cha and Pleng Reo Dances
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ
การราเพลงช้า เพลงเร็ว
183132 การราแม่บทและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram Mae Bot and Classical Rabam
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการราแม่บ ทและ
ระบามาตรฐาน
183141
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
แบบบุรุษเพศ
3(2-3-6)
Lanna Folk Performing Arts in
Masculine Style
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศ
183151 จลนศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละ
อวั ย วะที่ ใ ช้ ใ นการเคลื่ อ นไหวตามธรรมชาติ และการ
เคลื่ อ นไหวทางนาฏศิ ล ป์ การใช้ พ ลั ง ช่ อ งว่ า ง ทิ ศ ทาง
เจตนารมณ์ และปัจจัยต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
183212 ทฤษฏี แ ละการวิ จ ารณ์ ศิ ล ปะการแสดง
3(3-0-6)
Theories and Criticism Performing Arts
ท ฤ ษ ฎี ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด งข อ งต ะวั น ออก
ต ะ วั น ต ก แ ล ะ ไ ท ย ท ฤ ษ ฎี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ศิลปะการแสดง การวิจารณ์ศิลปะการแสดง
183213 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการ
วิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็ บ
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รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นและการ
นาเสนอรายงานการวิจัย
183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-3-6)
Performing Arts in Modern Media
หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การ
ออกแบบ เทคนิคการนาเสนอ การบันทึกภาพ และเสียง
การลาดับภาพ การบรรยาย และการพากย์
183233 ละครนอก
3(2-3-6)
Lakon Nok
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ละครนอก
183234 ละครใน
3(2-3-6)
Lakon Nai
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละครใน
183242 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบ
สตรีเพศ
3(2-3-6)
Lanna Folk Performing Arts in
Feminine Style
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบสตรีเพศ
183243 ศิลปะการแสดงของราชสานักล้านนา
3(2-3-6)
Performing Arts of Royal Lanna Court
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงราชสานักล้านนา
183252 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary in Performing Arts I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับเบื้องต้น

183253

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary in Performing Arts II
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ร่วมสมัยระดับปานกลาง
183323 วรรณกรรมและการประพันธ์บท
ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Literature and Script Writing for
Performing Arts
วรรณกรรมเพื่ อศิลปะการแสดง การเขี ย น
บทส าหรั บ การแสดง โครงเรื่ อ ง บุ ค ลิ ก ภาพตั ว ละคร
ความคิด คาพูด ดนตรีและเสียงประกอบ คาบรรยายฉาก
และเครื่ อ งแต่ ง กาย การล าดั บ ฉากการล าดั บ ภาพ การ
เขียนบท
183324 การจัดการศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performing Arts Management
หลักการจัดการศิลปะการแสดง องค์กรการแสดง
โรงแสดง คณะแสดง การแสดงเวที , การแสดงผ่ านสื่ อ ,
การแสดงสั ญ จร กฎหมายเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแส ด 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 ก อ บ
ศิลปะการแสดง การออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรี
และเครื่องแต่งกาย เพื่อศิลปะการแสดง
183326 การออกแบบการแต่งหน้า - ทาผม
เพื่อศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Make up Design and Hair design for
Performing Arts
หลั ก การออกแบบการแต่ ง หน้ า และท าผม
สาหรับการแสดงบนเวที เครื่องสาอาง การปรับพื้นฐาน
โครงหน้ า การแต่ ง หน้ า ย้ อ นยุ ค การแต่ ง หน้ า ส าหรั บ
นักแสดงชาย การแต่งหน้าสาหรับนักแสดงหญิง ตามบท
ของการแสดง
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183327

การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Costume Design for Performing Arts
หลักการและปฏิบัติการการออกแบบเครื่อง
แต่ ง กาย ส าหรั บ การแสดงบนเวที แ ละทางโทรทั ศ น์
รูปแบบ กรรมวิธีการผลิต คุณสมบัติ และโอกาสใช้สอย
ของเครื่องแต่งกายตามเพศ ชุดประจาชาติ เทศกาล
อาชีพ อายุและยุคของตัวละคร
183328 การออกแบบฉากศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Scenery Design for Performing Arts
หลักการและปฏิบัติการออกแบบฉาก วัสดุท่ี
ใช้ ใ นการสร้ า งฉาก การติ ด ตั้ ง และการเปลี่ ยนฉาก การ
ออกแบบฉากบนเวที การออกแบบฉากทางโทรทัศน์
183335 การราเพลงหน้าพาทย์
3(2-3-6)
Napat Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การรา
เพลงหน้าพาทย์
183336

ละครพันทาง
3(2-3-6)
Lakon Panthang
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละคร
พันทาง
183337 ละครชาตรี
3(2-3-6)
Lakon Chatri
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละคร
ชาตรี
183338 ละครดึกดาบรรพ์
3(2-3-6)
Lakon Dukdamban
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงละครดึก
ดาบรรพ์

183339

โขน
3(2-3-6)
khon
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง
โขน
183354 ศิลปะการแสดงอาเซียน
3(2-3-6)
Performing Arts of ASEAN
รูปแบบ เนือ้ หา บทบาทของศิลปะการแสดงที่
ส าคั ญ ในมิ ติ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรมของประเทศสมาชิ ก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
183355 การเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Basic Ballet Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การเต้น
บัลเล่ต์เบื้องต้น
183356 การเต้นแจ๊สเบื้องต้น
3(2-3-6)
Basic Jazz Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การเต้น
แจ๊สเบื้องต้น
183361 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ล้านนา
3(2-3-6)
Performing Arts of Ethnic Lanna
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การฟ้อนรา
ของชาติพันธุใ์ นล้านนา
183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขง
3(2-3-6)
Performing Arts of Ethnic Maekong
Basin
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การฟ้อนรา
ของชาติพันธุล์ ุ่มน้าโขง
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183363

ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซีย

3(2-3-6)
Ethnic Performing Arts of ASIA
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ชาติพันธุใ์ นเอเชีย
183371 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
Performing Art Television I
หลักการและวิธีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย การพู ด ผ่ า นกล้ อ งโทรทั ศ น์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของกล้องโทรทั ศ น์
มุ ม กล้ อ ง ประเภทของภาพ การเรี ย งล าดั บ ภาพ กั บ
วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางศิลปะการแสดง
183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)
Performing Arts for Television II
หลักการและวิธีการแสดงฟ้อนราและละคร
ผ่านกล้องโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดง
ระบาและละคร บทโทรทัศน์ ฉาก แสง เครื่องแต่งกาย และ
การทางานของกล้องโทรทัศน์
183373 การผลิตรายการแสดงและการกากับ
การแสดงทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Production and Directing
การก าหนด แน วคิ ด ราย การแส ด งทาง
โทรทัศน์ การกาหนดแนวรูปแบบการแสดงทางโทรทัศน์
การคัดเลือกผูแ้ สดง การกากับการฝึกซ้อม การกากับการ
แสดง การลาดับภาพการแสดงทางโทรทัศน์
183414
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการ
ตอบ ข้อซักถามในประเด็นทางด้านศิลปะการแสดง
183415 ศิลปะการแสดงนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Performing Art Thesis
การประมวลความรู้ทางศิลปะการแสดง ด้าน
การอนุ รั ก ษ์ ด้ า นการสร้ า งสรรค์ การจั ด ท าเอกสาร
วิชาการประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัด

น าเสนอ การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป การจั ด การแสดงสู่
สาธารณชน
183481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
ศิ ล ปะการแสดงในสถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
183482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดงใน
สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
184111
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4(1-6-5)
Interior Architectural Design I
พื้ น ฐาน ทฤษฎี แ ละแนวทางการออกแบบที่
โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบการวิเ คราะห์
สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ ความสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย การออกแบบสั ด ส่ ว น
รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร
184121
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
พื้ น ฐานการวาดภาพศิ ล ปะ ภาพเรขาคณิ ต
ด้วยดินสอ การใช้สีน้า อุปกรณ์เขียนภาพ การวาดเส้ น
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพ
ภายนอกและภายใน
184122 การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ และ
พื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition Art and Fundamental
Design
หลักการออกแบบทางศิลปะ จุด เส้น ระนาบ
แสง เงา ทฤษฎี สี การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ การ
น าเส น อผล งาน 2 มิ ติ แล ะ 3 มิ ติ การออ ก แ บ บ
สถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ก า ห น ด แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
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ความสัมพันธ์ของประโยชน์ ใ ช้สอย ที่ว่าง รูปทรง ระบบ
โครงสร้าง
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)
Basic Interior Architecture
หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน การ
ใช้สอยพื้นที่ ขนาด สัดส่วนและการออกแบบเครื่องเรือน
ลักษณะกายภาพของมนุ ษย์ กับความต้อ งการในการใช้
พืน้ ที่ ภาวะความน่าสบาย
184124 การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting
การเขี ย นแบบโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เขี ย นแบบ
อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ภาพ 3 มิติ การ
เขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
184211
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design II
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย การจัดพื้นที่โล่ง
ว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์
พืน้ ที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยาผูใ้ ช้งาน สภาวะ
แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร
184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4(1-6-5)
Interior Architectural Design III
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารจั ด วางพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยใน
อาคารสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทร้ า นอาหาร การจั ด
พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา
ผู้ ใ ช้ ง าน สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ
โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร

184213

แนวความคิดในการออกแบบ

3(2-2-5)
Design Concepts
ที่ ม าของแนวความคิ ด แรงบั น ดาลใจ การ
ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Interior
Architecture
เทคนิคของการนาเสนอผลงานการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขียน แปลน รูปด้าน รูปตัด
ทัศนียภาพ แบบขยายและหุ่นจาลอง นิทรรศการผลงาน
การออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของ แสง สี
เสียง และเงา
184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Structure I
วั ส ดุ เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน การประสาน
และการติดตั้งเครื่องเรือน เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยาย
รายละเอียดเครื่องเรือน 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 แบบก่อสร้างเครื่องเรือนที่เกี่ยวข้อง
กั บ โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมภายใน แบบขยาย ตาม
หลักเกณฑ์ของโครงสร้าง
184233 โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
คุ ณ สมบั ติ ข องไม้ แ ละเหล็ ก แรงอั ด แรงดึ ง
แรงเค้ น ร่ ว ม การออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละโครงสร้ า ง
เหล็ก การออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง ตั้งแต่ฐานราก
จนถึงหลังคา งานการเชื่อมโครงเหล็ก
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184241

ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
หลั ก การ แนวความคิ ด และปฏิ บั ติ กา ร
ออกแบบเบื้องต้นสาหรับบ้านพักอาศัย การจัดผังบริเวณ
และผั ง อาคาร การจั ด พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย สภาพแวดล้ อ ม
โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรมสี เ ขี ย ว และ
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
184242 คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานเพื่ อ การเขี ย นแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์ แ วร์ ใ นการเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน การ
ฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ
184311
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4(1-6-5)
Interior Architectural Design IV
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปั ต ยกรรมภายใน อาคารพาณิ ช ย์ ป ระเภทอาคาร
ส านั ก งาน การจั ด พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์
งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4(1-6-5)
Interior Architectural Design V
ท ฤ ษ 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
วางเครื่ อ งเรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย ความสั ม พั น ธ์ พื้ นที่ใช้
สอย องค์ ป ระกอบอาคาร กฎหมาย จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ ช้ ง าน
สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้าง
และระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล

184321

ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
History of Interior Architecture
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบของงาน
อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ภ า ย ใ น ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และงาน
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
พื้ น ฐานและวิ วัฒ นาการทางสถาปัต ยกรรม
ไทย ความสั ม พั น ธ์ ข องสถาปั ต ยกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สังคมไทยและความเชื่อถือ ระบบโครงสร้างของอาคาร
พืน้ ถิ่น ที่มีพื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลายและ
ศิลปะของการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมไทย
184331 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 1
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building I
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
ตกแต่ ง อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นอาคารและงานระบบสุ ข าภิ บาล
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ระบบดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคาร
และการประหยัดพลังงาน
184332 ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น และเทคโนโลยี
เครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design and Furniture
Technology
การออกแบบเครื่องเรือน แนวความคิดของ
นั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ นที่ มี ชื่อ เสี ย ง เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ผลิตเครื่องเรือน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการ
สร้างแบบจาลองประกอบ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจัก รกล
ทฤษฎี เทคนิคของการสร้างเครื่องเรือน ความปลอดภัยใน
งานการผลิตเครื่องเรือน
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184333

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 2
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building II
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
ตกแต่ ง เทคโนโลยี กั บ การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นอาคาร
ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ต ามหลัก การออกแบบเพื่อ
มวลชน ระบบขนส่ ง ในอาคารและระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย
184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
หลักการออกแบบภูมิสถาปัต ยกรรม รูปแบบ
และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช
การปลูกการเลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ป ระดั บ งานระบบอาคารที่
เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมสีเขียว
184342 การประมาณราคาและการบริ ห ารงาน
ก่อสร้างเบื้องต้น
2(2-0-4)
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
หลั ก การ ระบบการบริ ห ารจั ด การการ
ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคาและควบคุม
งบประมาณงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย กฏหมาย
ควบคุมอาคาร
184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Photography for Interior Architecture
ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพเพื่ อ การ
ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การนาเสนอ
ผลงานการถ่ายภาพ

184352

คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบกราฟิ ก
และการสร้างภาพ 3 มิติ
3(1-4-4)
Computer Graphic and Generated 3D
Model
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิ ก
ส าหรั บ งานสถาปั ต ยกรรมภายใน การน าเสนองาน
สถาปัตยกรรมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ
184411
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
โรงแรม การจั ด พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การ
สร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและระบบอุ ป กรณ์
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 บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่พิเศษ
ประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริม
ความงามและ สปา การจัดพืน้ ที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่อง
เรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย ความสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ
แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184413 ออกแบบตกแต่ ง แบบไทย และล้ า นนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Decoration Design
องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบไทย
ลักษณะการใช้ลวดลายไทยที่มีเอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติ
ความเชื่ อ ในการตกแต่ ง ของไทย รู ป แบบเครื่ อ งเรื อ น
เครือ่ งใช้ของไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบ
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ล้ า นนา ลั ก ษณะการใช้ ล วดลาย การออกแบบที่ มี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการตกแต่งแบบ
ล้านนา รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้ การปฏิบัติออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมภายใน
184431 แสงเพื่ อ การออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
3(3-0-6)
Lighting for Interior Architectural
Design
ทฤษฎี องค์ประกอบทางเทคนิค พฤติกรรม
ในการตอบสนองของมนุษย์กับการออกแบบการส่องแสง
สว่ า ง วิ ธี ก ารใช้ แ สงธรรมชาติ แ ละแสงประดิษ ฐ์ภ ายใน
อาคารประเภทต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการออกแบบการใช้
แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบใน
ด้านความประหยัด
184432 การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านในรู ป แบบใหม่ การแก้ ไ ข
โครงส ร้ า งอาคารแล ะวั ส ดุ หุ้ มผิ ว โครงสร้ า ง การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ระบบโครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคาร
ใหม่
184441 วั ฒ นธรรมและ คติ ค วามเชื่ อ ล้ า น น า
3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งผลงาน
สถาปัตยกรรมล้านนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัฒนธรรมกั บ การออกแบบสถาปัตยกรรมร่ ว ม
สมัย
184442 การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน
3(1-4-4)
Fundamental in Architectural Conservation
ห ลั ก ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและต่ า งประเทศ และการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า และ

ความส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ศึ ก ษาปั ญ หา
เศรษฐกิจ สังคม และข้อจากัดต่างๆ ในงานการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม
184443 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน ในสานักงานหรือภาคสนามเพื่ อให้
ได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แท้จริง
184511
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวน
ทฤษฎี รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาที่ตั้งโครงการ
ผู้ใช้งาน กฎหมายและเทศบัญญัติ การเตรียมวิทยานิพนธ์
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
184512 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการพืน้ ที่
ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย ผังบริเวณ การจัดวาง
แปลน แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบ การ
เขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง และการแสดงผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การ
ปฏิบัติระหว่างลูกค้าและสถาปนิ กผู้ ออกแบบ กลไกการ
ท างานในส านั ก งานสถาปนิ ก และควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
เอกสารสั ญ ญาการออกแบบ สั ญ ญาก่ อ สร้ า ง สั ญ ญา
บริ ก ารภายในตึ ก ด้ า นธุ ร กิ จ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน
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184542

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
184551 ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น
ล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of
Lanna
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุ ค
ล้ า นนา รู ป แบบ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่ มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
184552 ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
3(1-4-4)
Exhibition and Museum Design
หลักการ องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อ
ความหมาย เรื่ อ งราว สั ญ ลั ก ษณ์ และจิ ต วิ ท ยาในการ
ออกแบบพื้ น ที่ ก ารจั ด ส่ ว นแสดงนิ ท รรศการ ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบนิทรรศการ ทัง้ แบบชั่วคราว และแบบถาวร
185111
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 1
3(1-4-4)
Basic of Western Music Instrumental
Skills and Ensemble I
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากลในระดั บ พื้ น ฐาน
เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเครื่องดนตรี สรีระของ
คอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี หรือการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึก
โสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์
อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น และการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ

185112

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 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 การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น 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
วิ ธี ก ารร้ อ ง การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากลระบบ
ย้ายตัวโน้ตโดในบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 2
ชาร์ป 2 แฟล็ต ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากเสียง
และทานองที่ได้ยิน การร้อง การบันทึกโน้ตทานองคู่และ
การย้ายบันไดเสียงขัน้ พืน้ ฐาน
185115 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic of keyboard Skills
คี ย์ บ อร์ ด ระดั บ พื้ น ฐาน การเล่ น บั น ไดเสี ย ง
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 เครื่องหมาย
กากับจังหวะ 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
แบบต่ า งๆ การใช้ ค อร์ ด โดมิ นั น ท์ เ ซเวนซ์ ก ารพลิ ก กลั บ
พืน้ ฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอก
คอร์ดแบบต่างๆ
185211
ทฤษฏีการประสานเสียง 1
3(3-0-6)
Theory of Harmony I
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ
ประสานเสี ย งที่ มี ก ารย้ า ยบั น ไดเสี ย ง การใช้ ค อร์ ด ร่ ว ม
การใช้คอร์ด 7 9 11 และ 13 และการประสานเสียงจุดพัก
ประโยคเพลง
185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
3(3-0-6)
Theory of Harmony II
การประสานเสียงที่เป็นซีเควนซ์ การดาเนิน
คอร์ด การวางคอร์ด การวิเคราะห์เสียงประสาน การสร้าง
แนวทานองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์
และไมเนอร์ และศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ
185221 คีย์บอร์ด 1
3(1-4-4)
Keyboard I
การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การวางนิ้ว
การใช้ข้อมือและแขน ท่าทางการบรรเลง การเล่นอาร์เปจ
โจ การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเล่ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 1-2 ช่วงเสียง การ
เล่นบทเพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185222 คีย์บอร์ด 2
3(1-4-4)
Keyboard II
ฝึ ก การเล่ น เพเดิ ล อาร์ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ อย่ า งน้ อ ย 2
ช่ ว งเสี ย ง การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การควบคุ ม
น้าหนักมือ-นิว้ การเล่นดัง-เบา การเล่นบทเพลงสไตล์ โพ
ลิโพนี บทเพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185223 ขับร้อง 1
3(1-4-4)
Voice I
หลักการใช้เสียงในการขับร้องสากลพื้นฐาน
ท่าทางการร้องเพลง การควบคุมลมหายใจขณะขั บ ร้ อ ง

การผลิตเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ เสียงควบกล้า
ที่ ถู ก ต้ อ ง ขั บ ร้ อ งบั น ไดเสี ย ง การร้ อ งซอลเฟจจิ โ อ การ
บารุงรักษาเสียง และการขับร้องเพลงขัน้ ต้น
185224 ขับร้อง 2
3(1-4-4)
Voice II
หลั ก การใช้ เ สี ย งในการขั บ ร้ อ งสากล การ
ควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง การฝึกกระบังลม การผลิต
เสียง การวางตาแหน่งของลิน้ ริมฝีปาก และขากรรไกรให้
สัมพันธ์กับการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะ “d” “w”
“v” “m” “ng” “z” “s” และ “th” การขั บ ร้ อ งบั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ การร้องบทเพลงสมัยต่าง ๆ
เป็ น ภาษาอิ ต าเลียน ภาษาเยอรมั น หรื อ ภาษาอั ง กฤษที่
คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า
185225 เครื่องสาย 1
3(1-4-4)
String I
วิธีการสี การใช้คันชัก การตั้งเสียง โครงสร้าง
ของเครื่ อ งสายสากล การใช้ การดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์
เครื่องสาย การเกิดเสียง การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ต
ดนตรีทันทีท่เี ห็น การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และการ
ปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน
185226 เครื่องสาย 2
3(1-4-4)
String II
การผลิ ต เสี ย ง การตั้ ง เสี ย ง ทั ก ษะการอ่ า น
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ
เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ
การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให้ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่าง
185227 กีต้าร์ 1
3(1-4-4)
Guitar I
เทคนิ ค การใช้ นิ้ ว แบบต่ า งๆ โครงสร้ า ง
ของกีต้าร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีต้าร์ การเล่นบันไดเสียง
การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให้ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่างๆ ในระดับพื้นฐาน
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185228

กีต้าร์ 2
3(1-4-4)
Guitar II
เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง ทักษะการ
บรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูก
จังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง
ไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรี
ทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบท
เพลงกีต้าร์ประเภทต่าง ๆ
185229 เครื่องลมไม้ 1
3(1-4-4)
Woodwind I
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ โครงสร้าง การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง
ไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การ
เที ย บเสี ย งให้ เ ป็ น มาตรฐาน และปฏิ บั ติ บ ทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน
185231 เครื่องลมไม้ 2
3(1-4-4)
Woodwind II
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องลมไม้ โครงสร้าง การ
ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ การเกิ ด เสี ย ง ทั ก ษะการบรรเลงใน
อั ต ราจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น และซั บ ซ้ อ น การเล่ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด
การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให้ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ
185232 เครื่องทองเหลือง 1
3(1-4-4)
Brass I
เ ท ค นิ ค ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ท อ ง เ ห ลื อ ง
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น
แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่เี ห็น การเทียบเสียงให้
เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน
185233 เครื่องทองเหลือง 2
3(1-4-4)
Brass II
เ ท ค นิ ค ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ท อ ง เ ห ลื อ ง
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง ทักษะ
การบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝึกหัด การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน การอ่านโน้ต
ดนตรีทันทีท่เี ห็น และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ
185234 เครื่องกระทบ 1
3(1-4-4)
Percussion I
เทคนิคการปฏิ บัติ เครื่ องกระทบ โครงสร้ า ง
การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่นบันไดเสียง
การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การ
เที ย บเสี ย งให้ เ ป็ น มาตรฐาน และปฏิ บั ติ บ ทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน
185235 เครื่องกระทบ 2
3(1-4-4)
Percussion II
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิต
เสียง เทคนิคการควบคุมไม้ตี ทักษะการบรรเลงในอัตรา
จังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นบันไดเสียง การเล่น
แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น และปฏิบัติบท
เพลงประเภทต่างๆ
185241 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble I
พื้นฐานการบรรเลงรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเป่าลมไม้ วงเครื่อง
เป่าทองเหลื อง หรือวงเครื่อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะดูเอ็ต ทรีโอ วงควอเท็ต หรือแบบอื่นๆ การบรรเลง
โดยการใช้บทเพลงคลาสสิก และการแสดงต่อสาธารณชน
185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2 3(1-4-4)
Classical Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงโดยใช้เครื่องดนตรีประเภท
ต่างๆ วงเครื่องเป่าลมไม้ วงเครื่องเป่าทองเหลือง หรือวง
เครื่องกระทบ การรวมวงในลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต
หรือแบบอื่นๆ การบรรเลงการรวมวงโดยการใช้บทเพลง
คลาสสิกประเภทต่างๆ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่าง
พร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
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185243

การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble I
การบรรเลงรวมวงแจ๊สและบูลส์โดยการใช้บท
เพลงระดับพื้นฐาน วิธีการบรรเลงคีตปฎิภาณ โครงสร้าง
และรูปแบบของดนตรีแจ๊สและบูลส์ งานเพลงที่สาคัญ การ
เล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดง
ต่อสาธารณชน
185244 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงแจ๊สและบูลส์ โครงสร้าง
และรู ป แบบของดนตรี แ จ๊ ส และบู ล ส์ งานเพลงแจ๊ ส
และบู ล ส์ ท่ี สาคัญ โดยการใช้ บ ทเพลงระดับ ที่ มีจั ง หวะที่
ซับซ้อน การเล่นแบบฝึกหัด การบรรเลงคีตปฎิภาณ การ
เล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble I
การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้
บทเพลงสมัยนิยมระดับพื้นฐาน โครงสร้าง รูปแบบของงาน
เพลงสมัยนิยมที่สาคัญ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่าง
พร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้
บทเพลงสมัยนิยมที่มีจังหวะซับซ้อน โครงสร้างและรูปแบบ
ของงานเพลงสมัยนิยมที่สาคัญ การเล่นแบบฝึกหัด การ
เล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
185247 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 1 3(1-4-4)
Country Music Ensemble I
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง โดยการใช้ บ ทเพลง
ลูกทุง่ ระดับพื้นฐาน มีการใช้เครื่องดนตรีสากลหลากหลาย
ชนิ ด ในลั ก ษณะวงดนตรี ค อมโบ และการแสดงต่ อ
สาธารณชน
185248 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 2 3(1-4-4)
Country Music Ensemble II
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง โดยการใช้ บ ทเพลง
ลู ก ทุ่ ง ที่ มี จั ง หวะซั บ ซ้ อ น มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากล

หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ และการแสดง
ต่อสาธารณชน
185249 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1
3(1-4-4)
Choral Ensemble I
การขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งระดั บ พื้ น ฐาน บท
เพลงสาหรับวงประสานเสียงที่สาคัญ โครงสร้าง รูปแบบ
ของบทเพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึ ก หัด
การขั บ ร้ อ งอย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง แล ะการแส ด งต่ อ
สาธารณชน
185251
การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2 3(1-4-4)
Choral Ensemble II
การขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งโดยใช้ จั ง หวะและ
ระดับเสียงที่ซับซ้อน บทเพลง โครงสร้าง รูปแบบของบท
เพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึกหัด การขับ
ร้องอย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
185311 การแต่งทานองสอดประสาน 3(3-0-6)
Counterpoint
การเขียนการสอดทานองดนตรีระบบอิ งโมด
อิงกุญแจเสี ยง การแต่งทานองเดีย ว และการเขีย นแนว
เสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ
185312 ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล 3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่
สมั ย กลางจนถึ ง ปั จ จุ บั น พั ฒ นาการของเครื่ อ งดนตรีท่ี
สาคัญ วงดนตรี บทเพลงที่สาคัญ ชีวประวัตินักดนตรี
และคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
185313 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
3(3-0-6)
Form and Analysis of Western Music
องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ท านอง
จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร้าง
พื้นฐานของบทเพลงระบบอิ ง กุญแจเสียงประเภทต่า ง ๆ
รู ป แบบโพลี โ ฟนิ ก โฮโมโฟนิ ก ตั้ ง แต่ ส มั ย เรอเนสซองส์
จนถึง สมัยศตวรรษที่ 20
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185321

คีย์บอร์ด 3
3(1-4-4)
Keyboard III
ทั ก ษะการเล่ น คี ย์ บ อร์ ด การเล่ น อาร์ เ ปจโจ
การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อย่างน้อย 3
ช่วงเสียง การใช้ข้อมือ แขน นิ้ว การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็ น การควบคุ ม น้ าหนั ก มื อ -นิ้ ว การเล่ น ดั ง -เบา การ
ตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การเล่นบทเพลงสมัย
ต่างๆ การบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบเครื่องดนตรีอื่นๆ 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
อ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การควบคุมน้าหนักมือ -นิ้ว การ
เล่นดัง-เบา การตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การ
เล่นบทเพลงสไตล์โพลิโฟนี บทเพลงสมัยต่าง ๆ การแสดง
เดี่ ย ว การบรรเลงคี ย์ บ อร์ ด คลอเสียงเครื่ อ งดนตรี อื่ น ๆ
และการแสดงต่อสาธารณชน
185323 ขับร้อง 3
3(1-4-4)
Voice III
หลักการใช้เสียงให้ถูกต้องกับตาแหน่งระดับ
เสี ย ง การควบคุ ม ลมหายใจขณะขั บ ร้ อ ง การผลิ ต เสียง
การขับร้องขั้นคู่ การขับร้องจังหวะที่ซับซ้อน การออกเสียง
พยัญชนะ สระที่ถูกต้องประเภทของเสียงร้อง การขับร้อง
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ การตีความหมาย
ของบทเพลง อารมณ์เพลง ขับร้องบทเพลงสมัยต่างๆ เป็น
ภาษาอิ ต าเลี ย น ภาษาเยอรมั น หรื อ ภาษาอั ง กฤษที่
คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า การขับร้องเดี่ยวประกอบเปียโน
และการแสดงต่อสาธารณชน
185324 ขับร้อง 4
3(1-4-4)
Voice IV
การควบคุมลมหายใจ การผลิตเสียง การใช้
โน้ ต นอกประสานเสี ย ง การขั บ ร้ อ งจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น และ
ซับซ้อน การขับร้องเพลงแบบเชสท์โทน และเฮดโทน การ
ขับร้องเพลงภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษที่

คั ด เลื อ กจากเพลงโอเปร่ า การตี ค วามหมายบทเพลง
ความแตกต่างของบทเพลงในแต่ละสมัย การขับร้องเดี่ยว
ขับร้องกลุ่มประกอบเปียโน และการแสดงต่อสาธารณชน
185325 เครื่องสาย 3
3(1-4-4)
String III
โครงสร้ า ง รู ป แบบของบทเพลงส าหรั บ
เครื่องสายสากล การตีความบทเพลงการผลิตเสียง ทักษะ
การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น
ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง
ไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย งโครมาติ ก การอ่ า นโน้ ต
ดนตรีทันทีท่ีเห็น การบรรเลงประกอบเปียโน การรวมวง
เครื่องสาย และการแสดงต่อสาธารณชน
185326 เครื่องสาย 4
3(1-4-4)
String IV
การผลิตเสียง ความแม่นยา ทักษะการอ่ า น
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ
เสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันได
เสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่เี ห็น
การตี ค วามหมายของบทเพลง อารมณ์ เ พลง ปฏิ บั ติ บ ท
เพลงต่าง ๆ การบรรเลงประกอบเปียโน การแสดงเดี่ยว
185327 กีต้าร์ 3
3(1-4-4)
Guitar III
เทคนิคการวางนิ้วกีต้าร์ การผลิตเสียง การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่า น
โน้ ต ในอั ต ราจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น การเล่ น ให้ ถู ก จั ง หวะ และ
ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์
อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียง
มาตรฐาน ปฏิ บั ติ บ ทเพลงต่ า ง ๆ และการแสดงต่ อ
สาธารณชน
185328 กีต้าร์ 4
3(1-4-4)
Guitar IV
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง
ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การ
เล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นยา การเล่นบันไดเสี ย ง
เมเจอร์ บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย งโคร
มาติก การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การ

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 915

เล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น ปฏิบัติบ ท
เพลงต่าง ๆ การแสดงเดี่ยว การรวมวงกีต้าร์ การเทีย บ
เสียงมาตรฐาน และการแสดงต่อสาธารณชน
185329 เครื่องลมไม้ 3
3(1-4-4)
Woodwind III
เทคนิคการวางนิ้วเครื่องลมไม้ การผลิตเสียง
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการ
อ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์
บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ
และการแสดงต่อสาธารณชน
185331 เครื่องลมไม้ 4
3(1-4-4)
Woodwind IV
การปฏิ บั ติ เทคนิ ค การวางนิ้ ว เครื่ อ งลมไม้
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การวางนิ้ว
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเกิดเสียง การเล่น
ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียงแม่นยา การเล่นบันไดเสียง
เมเจอร์ บั น ไดเสี ย งไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย งโคร
มาติ ก ฝึ ก แบบฝึ ก หั ด ฝึ ก การอ่ า นโน้ ตดนตรี ทั นทีท่ีเห็น
การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเครื่อง
ลมไม้ ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185332 เครื่องทองเหลือง 3
3(1-4-4)
Brass III
เทคนิคการวางนิ้วเครื่องทองเหลือง การผลิต
เสี ย ง การบั ง คั บ ลมหายใจขณะเป่ า ผ่ า นก าพวด การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่า น
โน้ ต ในอั ต ราจั งหวะที่ เ ร็ ว ขึ้น การเล่ น บั น ไดเสียงเมเจอร์
บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การ
อ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติ
บทเพลงต่างๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185333 เครื่องทองเหลือง 4
3(1-4-4)
Brass IV
เทคนิคการผลิตเสียง การตีความหมายของ
บทเพลง อารมณ์เพลงทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่
เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นยา
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก

อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวง
เครื่องทองเหลือง และการแสดงต่อสาธารณชน
185334 เครื่องกระทบ 3
3(1-4-4)
Percussion III
เทคนิ ค การบรรเลงเครื่ อ งกระทบ การผลิ ต
เสียง การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะ
การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะ
และระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไม
เนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรี
ทันทีที่เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ
และการแสดงต่อสาธารณชน
185335 เครื่องกระทบ 4
3(1-4-4)
Percussion IV
การผลิตเสียง การตีความหมายของบทเพลง
อารมณ์เพลง ทักษะการบรรเลงในอัตราจัง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น
และซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นยา การ
เล่นบันไดเสียงประเภทต่าง ๆ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่าน
โน้ตดนตรีทันทีท่เี ห็น ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ การเทียบเสียง
มาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเครื่องกระทบและ
การแสดงต่อสาธารณชน
185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble III
การบรรเลงรวมวงดนตรี ค ลาสสิ ก โดยใช้
เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ วงเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่า
ทองเหลื อ ง หรื อ วงเครื่ อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่างๆ
การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จังหวะซับซ้อนประเภทต่างๆ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่น
อย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อสาธารณชน
185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble IV
การบรรเลงรวมวงดนตรี ค ลาสสิ ก โดยใช้
เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ วงเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่า
ทองเหลื อ ง หรื อ วงเครื่ อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะ ดูโอ ทรีโอวงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่างๆ
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การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จั ง หวะซั บ ซ้ อ นประเภทต่ า งๆ การตี ค วามหมายของบท
เพลง การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และ
การแสดงต่อสาธารณชน
185343 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 3 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble III
เทคนิคการบรรเลงคีตปฎิภาณ การบรรเลง
รวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์โดยการใช้บ ทเพลงที่มี จั ง หวะ
ซับซ้อน บทเพลงแจ๊สและบูลส์ท่ีสาคัญ การผสมวงดนตรี
แจ๊ ส การเล่ น แบบฝึ ก หั ด การเล่ น อย่ า งพร้ อ มเพรี ย ง
โครงสร้าง รูปแบบของเพลงแจ๊สและบูลส์ และการแสดง
ต่อสาธารณชน
185344 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 4 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble IV
เทคนิ ค การบรรเลงที่ มี เ สี ย งประสานและ
คีตปฎิภาณที่ซับซ้อนมากขึ้น การบรรเลงรวมวงดนตรีแจ๊ส
และบูลส์โดยการใช้บทเพลงที่มีจังหวะซับซ้ อน บทเพลง
แจ๊ ส และบู ล ส์ ท่ี ส าคั ญ การผสมวงดนตรี แ จ๊ ส การเล่ น
แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ
ของเพลงแจ๊สและบูลส์ การตีความหมายของบทเพลง และ
การแสดงต่อสาธารณชน
185345 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble III
การบรรเลงรวมวงสมั ย นิ ย มโดยการใช้ บ ท
เพลงที่มีจังหวะซับ ซ้อน บทเพลงสมัยนิยมที่สาคัญ การ
ผสมวงดนตรีสมัยนิยม การใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง การเล่น
แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ
ของเพลงสมัยนิยม และการแสดงต่อสาธารณชน
185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble IV
การบรรเลงรวมวงสมั ย นิ ย มโดยการใช้ บ ท
เพลงที่มีจังหวะซับซ้อนมากขึ้น บทเพลงไทยสมัยนิยมและ
ต่างประเทศที่สาคัญ การผสมวงดนตรีสมัยนิยม การเล่น
แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบ
ของเพลงสมัยนิยม การตีความหมายของบทเพลงและการ
แสดงต่อสาธารณชน

185347

การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 3 3(1-4-4)
Country Music Ensemble III
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง โดยการใช้ บ ทเพลง
ลู ก ทุ่ ง ที่ มี จั ง หวะซั บ ซ้ อ น มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากล
หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีคอมโบ โครงสร้ า ง
รูปแบบของเพลงลูกทุง่ และการแสดงต่อสาธารณชน
185348 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 4 3(1-4-4)
Country Music Ensemble IV
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง โดยการใช้ บ ทเพลง
ลูกทุง่ ที่มีจังหวะซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เครื่องดนตรีสากล
หลากหลายชนิ ด ในลั ก ษณะวงดนตรี ค อมโบ การ
ตีความหมายอารมณ์เพลง และการแสดงต่อสาธารณชน
185349 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 3 3(1-4-4)
Choral Ensemble III
การรวมวงประสานเสียงโดยการใช้บทเพลงที่
มีจังหวะซับซ้อน รูปแบบการผสมวงขับร้องประสานเสียง
การเตรียมการแสดงการขับร้องประสานเสียง การเดินเข้า
สู่เวทีการแสดง การร้องแบบฝึกหัด การร้องอย่างพร้อม
เพรียง การขับร้องประสานเสียงร่วมกับเครื่องดนตรีสากล
วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185351 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 4 3(1-4-4)
Choral Ensemble IV
การรวมวงประสานเสียงบทเพลงที่มีจั ง หวะ
และระดั บ เสี ย งซั บ ซ้ อ นมากขึ้ นบทเพลงขั บ ร้ อ งประสาน
เสียงที่สาคัญ การตีความหมาย อารมณ์ของเพลง รูปแบบ
การผสมวงขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง การเดิ น เข้ า สู่ เ วที ก าร
แสดง การร้องแบบฝึกหัด โครงสร้าง รูปแบบของเพลงขับ
ร้องประสานเสียง การร้องอย่างพร้อมเพรียง การขับร้อง
ประสานเสียงร่ วมกั บ เครื่อ งดนตรีสากล วงดนตรีส ากล
ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
185361 ดนตรีเอเชีย
(3-0-6)
Asian Music
รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ
ในภาคพื้ น เอเชี ย ความคล้ า ยคลึ ง ความแตกต่ า ง การ
แพร่กระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่าง
ประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน
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185362

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
3(3-0-6)
Theory of Jazz
ทฤษฎีเสียงประสานดนตรีแจ๊ส สาเนียงเพลง
แจ๊ ส ที่ เ ป็ น ไมเนอร์ เมเจอร์ โมด บั น ไดเสี ย งแบบแจ๊ ส
ลักษณะการเขียนคอร์ด คอร์ดทดแทน การเคลื่อนที่ของ
คอร์ด และการวิเคราะห์บทเพลงแจ๊ส
185371 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับดนตรีสากล
3(2-2-5)
Computer Technology for Western Music
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในงาน
ดนตรีสากล การบันทึกโน้ตเพลง การบรรเลงบทเพลงด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจาเป็น การ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีสากลด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบค้น
ข้อมูลทางดนตรีส ากลและประโยชน์จ ากคอมพิว เตอร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานดนตรีสากล
185381 ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
เลือกปฏิบัติครื่องดนตรีสากล 1 ชนิดที่ไม่ใ ช่
เครื่องดนตรีชนิดเดีย วกับ กลุ่ ม รายวิ ชาการปฏิ บัติเ ครื่ อ ง
ดนตรี ส ากล โดยฝึ ก เทคนิ ค การวางนิ้ ว โครงสร้ า งของ
เครื่ อ งดนตรี หรื อ สรี ร ะของคอ ปาก การดู แ ลสุ ข ภาพที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้องหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องดนตรี การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่
เห็น และการเล่นบทเพลงประเภทต่าง ๆ
185382 การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสาน
เสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง
ประสานเสียง การอานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง
การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง
ประสานเสี ย งตามบทเพลงที่ ก าหนด และการแสดงต่ อ
สาธารณชน

185383

การฟังและความเข้าใจดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Listening and Understanding
องค์ประกอบ ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรี
สากล ลักษณะ และแนวของ ดนตรีสากล ประวัติคีตกวี
วรรณกรรมดนตรีสากลที่สาคัญ สุนทรียศาสตร์ของดนตรี
สากลทางด้าน ความงาม ความไพเราะ และการฟังแนว
เพลง ลักษณะดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย
185384 การอานวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
ประวัติการอานวยเพลงสาหรั บวงดนตรี วง
ขับร้องประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง การอานวย
เพลงในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้มือ และการใช้ไม้บ าตอง
การฝึกอานวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่าเสมอ แม่นยา การ
เริ่ม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู้เพื่อใช้ในการควบคุม
วงขณะฝึกซ้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝึกซ้อม
185385 วงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Marching Band
วิวัฒนาการของวงโยธวาทิต เทคนิค การผสม
วงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต หน้าที่ของเครื่องดนตรีในแต่ละ
ชนิด บทเพลงสาหรับพิธกี าร การอานวยเพลงวงโยธวาทิต
ฝึกการจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ
185411
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ประเภท รู ป แบบ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ด้ า น
ดนตรี ส ากล การท าสาระสั ง เขป การออกแบบงานวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางดนตรี
สากลที่ ไ ด้ รับ การยกย่ อ งว่ า เป็ น งานวิ จั ยที่ ส มบู ร ณ์ และ
วิธีการศึกษางานภาคสนาม
185412 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านดนตรีสากล
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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 แ ส ด ง ด น ต รี ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งอาคาร ห้ อ งกั บ ระบบ
เสียงดนตรีภายใน และกลางแจ้ง คุณสมบัติของเสียงที่เกิด
จากเครื่ อ งดนตรี ใ นแง่ ฟิ สิ ก ส์ การรั บ ฟั ง เสี ย งดนตรี ข อง
มนุษย์ การวัดเสียง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ทาให้เกิด
สาเนียงดนตรีของชาติต่าง ๆ
185462 ดนตรีบาบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ด น ต รี บ า บั ด ป ร ะ วั ติ
วิวัฒนาการของดนตรีบาบัดในประเทศไทยและประเทศ
ตะวันตก องค์ประกอบของดนตรี บาบัด จิตวิทยาดนตรี
และประเภทของดนตรี เ พื่ อ ใช้ ใ นการบ าบั ด ผู้ ท่ี บ กพร่ อ ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
185471 วิศวกรรมระบบเสียงและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
Audio System and Sound Recording
Engineering
ระบบเสี ย ง รู ป แบบของสั ญ ญาน เสี ย ง
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบซี เ ควนเซอร์ ซาวน์ โ มดุ ล
เครื่ อ งแซมปลิ ง ซิ น ธิ ไ ซเซอร์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ อร์ แ กน
กลองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างเสียงและแปลง
เสียงจากเครื่องดนตรีสากล การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล
เครื่องควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตาแหน่งของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
185472 การจัดการงานดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music Management
แนวคิดทางด้านการจัดการในสถาบันดนตรี
ต่าง ๆ การจัดการแสดงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ การ
บริหารจัดการธุรกิจดนตรีสากล การขาย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ , กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดนตรี และ
การติดต่อประสานงาน

185473

การซ่อมเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Repair of Western Music Instruments
กลไกของเครื่ องดนตรีส ากลประเภทต่า ง ๆ
การซ่อมบารุง การปรับแต่งเสียง การดูแลรักษา การทา
ความสะอาด และการปรั บ เปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งดนตรี
สากล
185481 การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and
Arrangement
การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง
งานประพันธ์ชนิดต่างๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์ของคีต
กวีท่ีมีชื่อเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การเรียบเรียงเสียง
ประสานสาหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วง
ขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงสาหรับวงดนตรีสากล
ประเภทต่างๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่
ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่ างๆ การเรียบเรียงเพลง
จากทานองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดง
ด้วยดนตรีจริงในการนาเสนอผลงาน
185482 การแสดงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Recital
การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเครื่อง
เอก ผลงานการประพันธ์เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรี
สากล นาเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการ
รวมวงด น ต รี ส ากล ประเภทต่ า ง ๆ แล ะแส ด งต่ อ
สาธารณชน
185483
การปฏิบัติและการรวมวงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Practicum and Ensemble
การปฏิ บั ติ บ ทเพลงเน้ น เทคนิ ค การบรรเลง
หรื อ การขั บ ร้ อ ง ความถู ก ต้ อ ง ความแม่ น ย า การ
ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติ
บทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสี ยง และอาร์เ ปจโจ
ครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่เี ห็น การบรรเลง
บทเพลงที่มีจั งหวะและระดั บ เสียงที่ ซั บซ้ อน การรวมวง
ประเภทต่างๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
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185491

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนต รี ส ากล ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
185492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านดนตรีสากล
185493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี ส ากลในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
201111
การประมงทั่วไป
3(2-3-6)
General Fishery
การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ
ชลสมบั ติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ การจั บ สั ต ว์ น้ า การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปรรูปและการถนอมอาหารจาก
สัตว์น้า การตลาดและการขนส่งสัตว์น้า องค์การสะพาน
ปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง
นโยบายการประมงและกฎหมายประมงของประเทศและ
ต่างประเทศ
201191
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
1(0-6-3)
Field Work
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานทางด้ า นการประมง
ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้า และการจัดการฟาร์มสัตว์น้าเบื้องต้น
201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4(3-3-8)
Principles of Aquaculture
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและ
ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
และสัตว์น้าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกั บดิน น้า

พันธุ์สัตว์น้า และอาหารเพื่อ การเลี้ยงสั ตว์น้ า ตลอดจน
ชนิดของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝัง่ ที่นิยมเลีย้ ง
201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งน้า3(2-3-6)
Aquatic Invertebrate
ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ในน้ า
การจาแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคั ญ
ทางการประมง บทบาทของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สัน หลังต่อ
ระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย และน้าทะเล
201242 มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
: 243101 ชีววิทยา 1
วิชาบังคับ
ก่อน
: 243101 Biology 1
Prerequisite
ชี ว วิ ท ย า สั ณ ฐานวิ ท ย าแล ะกายวิ ภ าค
สรีรวิทยา พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และ
กฎเกณฑ์ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของ
ปลาทะเล และปลาที่สาคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
201323 คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Water Quality for Aquaculture
คุ ณ ภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ
สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า น้าที่ใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์
น้ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ า การ
จัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การให้อากาศ
การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบ่อ เลี้ยง
สั ต ว์ น้ า ดิ น ตะกอนและการจั ด การตะกอนก้ น บ่ อ การ
วิเคราะห์คุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากฟาร์ม
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
และการสื บ พั น ธุ์ ข องสั ตว์ น้า ชี ว เคมี ท างโภชนาการของ
อาหารสัตว์น้า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร
วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้า เทคโนโลยี การ
ผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ าเบื้ อ งต้ น การประเมิ น คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการอาหารสัตว์น้า

920 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

201325

โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic
Animals
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปรสิ ต ลั ก ษณะ
อาการของสัตว์น้าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรค
และปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้า
ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆที่มีต่อสัตว์น้า
ที่นิยมเลีย้ ง การป้องกันกาจัด การรักษาโรคและปรสิตของ
สัตว์น้า
201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
ห ลั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พเ บื้ อ ง ต้ น พั น ธุ
วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้า การตัดแต่ง
พันธุกรรมในสัตว์น้าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางพั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล ในการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
201327 การจัดการโรงเพาะฟัก
3(2-3-6)
Hatchery Management
การเลือกสถานที่ การออกแบบโรงเพาะฟั ก
ระบบน้ าและอากาศในโรงเพาะฟั ก บ่ อ และอุ ป กรณ์ ท่ี
จาเป็น การจัดการสุขาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเพาะฟัก
201328 การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2–3-6)
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิ ด ของปลาสวยงาม ความ
ต้องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา การคัดเลือก
ชนิดของพืชที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู้
ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสินปลาสวยงาม การต่อตู้
ปลา การให้อาหาร และการบรรจุเพื่อส่งออกจาหน่าย
201329 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Genetics for Aquaculture
บทบาทของวิ ชาพั น ธุ ศ าสตร์ ต่ อ การประมง
ลั ก ษณะคุ ณ ภาพและลั ก ษณะปริ ม าณในสั ต ว์ น้ า การ

ปรับปรุงพั นธุ์สัต ว์น้าโดยวิ ธี การคัดพัน ธุ์ ระบบการผสม
พั น ธุ์ เทคนิ ค การจั ด การชุ ด โครโมโซม และเทคนิ ค พันธุ
วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่ อ แม่
พันธุ์สัตว์น้า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
201330 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Resources Environmental
Impact Assessment
หลั ก การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เบื้องต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจาก
โครงการพั ฒ นา ต่ อ ระบบนิ เ วศน้ าจื ด น้ ากร่ อ ย ชายฝั่ ง
และระบบนิเวศทางทะเล เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นทรั พ ยากรทางน้ า
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การติ ด ตาม
ตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์ผลกระทบ
201331 มลพิษแหล่งน้าและการจัดการแหล่งน้า
3(2-3-6)
Water Pollution and Management
ทฤษฎี แ ละหลั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ระบบนิ เ วศและการใช้ ท รั พ ยากรประมงในแหล่ง น้ าของ
ประเทศไทย ชนิ ด และแหล่ ง ก าเนิ ด ของมลภาวะทางน้า
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้า ความสัมพันธ์ระหว่างลู ก โซ่
อาหารในแหล่งน้า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในแหล่งน้า
และการจัดการมลพิษแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง
201332 อนุกรมวิธานของปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
: 201242 มีนวิทยา
วิชาบังคับก่อน
: 201242 Ichthyology
Prerequisite
ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ แล ะ
กฎเกณฑ์ ก ารตั้ ง ชื่ อ การเก็ บ รั ก ษาตั ว อย่ า งปลา วิ ธี
การศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นทางอนุ ก รมวิ ธ าน
ลักษณะเด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์
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ชนิ ด และจั ด จ าแนกหลั ก การวาดรู ป ปลา และการเขี ย น
รายงานทางอนุกรมวิธาน
201333 การส่งเสริมการประมง
3(3-0-6)
Fishery Extension
หลักและแนวทางในการดาเนินงานส่ง เสริ ม
การประมง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การสื่อสารและ
วิธีการ แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประมง
การวางแผนและประเมินผล โครงการส่งเสริม หลักการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม
201334 สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
: 201242 มีนวิทยา
วิชาบังคับก่อน
: 201242 Ichthyology
Prerequisite
ลั ก ษณะ หน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่
การปรั บ ตั ว ของปลาในสภาวะที่ ไ ม่ เ หมาะสมเพื่ อ การ
ดารงชีวิต
201335 เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
สภาวะการประมงของประเทศไทย เครื่องมือ
ทาการประมงและการจาแนก วิธีการทาประมง
ประสิทธิภาพเครื่องมือทาการประมง
201336 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้า
3(2-3-6)
Fish Processing
ค าจ ากั ด ความ ความส าคั ญ ของหลั ก การ
เบื้องต้นในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้า, กระบวนการ
แปรรูปต่างๆ และเครื่องมือ, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าที่
มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
201341 ชีววิทยาประมง
3(2-3-6)
Fishery Biology
ชี ว วิ ท ยาประชากรของสั ต ว์ น้ า หลั ก การ
พื้ น ฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิ ค การ
ประเมินสัตว์น้า ประเมินสัตว์น้าในด้านอายุ การเติบโต

การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการประมงที่
มีต่อประชากรสัตว์น้า
201343 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการ
ประมง
3(2-3-6)
Information System and Research in
Fishery Science
บทบาทและความสาคัญทางระบบสารสนเทศ
ต่อการประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ความสาคัญของการวิจัย การวางแผน การวิเคราะห์ข้อ มูล
การนาเสนอผลการวิจัย การนาข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ
ผลการวิจัยไปใช้ในการประมง
201344 นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic EcologyAquatic Ecology
องค์ ป ระกอบของระบบนิ เ วศ การจ าแนก
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่
ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้า
ระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ แหล่งน้า
กร่อย พืน้ ที่ชุ่มน้า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้า ประชากร
และสั ง คมสิ่ ง มี ชี วิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ
สิ่งมีชีวิตในน้า สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
201392 ฝึกงาน
2(0-6-3)
Training
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าที่ มี คุณค่ า ทาง
เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้าแบบต่างๆ เตรียม
บ่อเลี้ยงสัตว์น้า วิเคราะห์คุณภาพน้า การให้อาหาร การ
คัดเลือกและ ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสมเทียม ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืด และชายฝัง่ หรือฟาร์ม
เอกชน
201445 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมง
ของไทย การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แผนธุ ร กิ จ การตลาด
สิ น ค้ า สั ตว์ น้า หลั ก การท าบั ญ ชี ขั้ น พื้น ฐานสาหรั บ ธุ รกิจ
การประมง ระบบคุ ณ ภาพการผลิ ต สั ต ว์ น้ า ระบบโลจิ
สติ ก ส์ แ ละการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจทางการประมง
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การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6)
Fishery Resource Management
พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการใน
การอนุรัก ษ์ ท รัพ ยากรเหล่านั้ น เป้าหมายในการจั ด การ
ประมง แหล่งทาการประมง หลักการคานวณผลผลิตและ
สถิ ติ ป ระชากรสั ต ว์ น้ า วิ ธี ว างระเบี ย บและบริ ห ารการ
ประมง ระบบสารสนเทศทางภู มิศ าสตร์ เพื่อ การจั ด การ
ประมง และวิธกี ารพัฒนาการประมงของประเทศไทย
201493 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และ การ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง
201494 การฝึกงานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
201495 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการประมง
201496 สหกิจศึกษา
6 หน่วย
กิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 3(2-3-6)
Special Problem in Fishery
การก าหนดหั ว ข้ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิ จั ย การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การ
ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการ

ประมง การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทารายงาน และนาเสนอผลงาน
203191 ปฎิบัติงานภาคสนาม 1
1(0-6-3)
Field Work I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การปลู ก พื ช ไร่
การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
203192 ปฎิบัติงานภาคสนาม 2
1(0-6-3)
Field Work II
ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแล
รักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
203211 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Crop Production
การจ าแนกพื ช เศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติรักษา และระบบ
การทาฟาร์มเบื้องต้น
203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Entomology
แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการทาลาย การ
แพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดู ก าล
และวิธกี ารควบคุมที่เหมาะสม
203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Designs
แผนการทดลองแบบต่างๆ การออกแบบ และ
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้าน
การเกษตร
203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ 3(2-3-6)
Land Resources and Management
การจัดการทรัพยากรดิน การแบ่งพื้นที่และ
การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม
203215 จักรกลการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Mechanics
หลักการทางานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ชนิด และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบการจุดระเบิด
การจ่ายน้ามันเชือ้ เพลิง การระบายความร้อน การดูแล
บารุงรักษาเครื่องยนต์
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203231

หลักการจัดการศัตรูพืช
3(2-3-6)
Principles of Pest Management
หลักการป้องกันกาจัดโรคพืช วัชพืช และ
แมลงศัตรูพืช
203241 เกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Agriculture
กรอบแนวคิ ด ของการเกษตรยั่ ง ยื น เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และผลที่เกิดขึ้น การจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม นโยบายการเกษตรการจัดการทรัพยากร และ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบันและอนาคต
203251 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Ornamental Plant Production
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่น
กาเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้า กับ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบารุง รั ก ษา
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
ของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
203311 พันธุศาสตร์เกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Genetics
จี โ นม สารพั น ธุ ก รรม โครงสร้ า งและการ
แสดงออกของยี น การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
ตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
การกลายพั น ธุ์ วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม พฤติกรรมของโครโมโซมและเซลล์พันธุศาสตร์
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุวศิ วกรรมพืช เครื่องหมายดี
เอ็นเอและการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Plant Pathology
ประวัติและความสาคัญทางเศรษฐกิจของโรค
พื ช ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ สาเหตุ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษา
สมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและ
วงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค
เทคนิ ค การปลู ก เชื้อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื ชอาศัยกับ
ปรสิตและการป้องกันกาจัด

203313

สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6)
Physiology of Crop Production
กระบวนการต่ า งๆ ทางสรี ร วิ ท ยาของพื ช
ปัจจัยสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตพืช
203314 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Technology of Plant Propagation and
Tissue Culture
หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและส่วนต่างๆ
ของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การเตรียม
แปลงเพาะ การติ ด ตา การต่ อ กิ่ ง การตอน เทคนิ ค การ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช และปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ขยายพันธุพ์ ืช
203315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-6)
Principles of Plant Breeding
การถ่ายทอดลัก ษณะพันธุ ก รรม ทฤษฎี เ ฮต
เทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การนาเข้าพันธุ์พืช การรักษา
สายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด
วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและ
พืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรั บปรุงพัน ธุ์พื ช การใช้เ ซลล์
พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุพ์ ืช
203316 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตร
บทบาทของการส่งเสริม การเกษตรกับ การพั ฒนาชนบท
ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่ อ
การพัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการส่ง เสริม
การเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป
203321 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
สรี ร วิ ท ยาและพัฒ นาการของเมล็ด พันธุ์พืช
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ การเก็ บ รั ก ษา การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็ บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ
การจาหน่าย กฎหมายด้านเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์

924 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

เพื่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยี
ด้านเมล็ดพันธุ์
203322 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6)
Postharvest Technology
เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว การบรรจุ การขน
ย้ า ย การขนส่ ง การเก็ บ รั ก ษา การปฏิ บั ติ ต่ อ พื ช ผล
ชี ว วิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา และชี ว เคมี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งหลั ง การเก็บ
เกี่ยว
203323 การออกแบบภูมิทัศน์และจัดสวน 3(2-3-6)
Landscape Design and Gardening
ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การ
เลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ
ออกแบบ การประเมิ น ราคา การปั ก ผั ง เทคนิ ค การท า
น้ าตก ขั้ น ตอนการจั ด สวน สนามหญ้ า การดู แ ลรั ก ษา
ระบบแสงและระบบน้าในสวน
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 การจาแนกชนิดของวัชพืช การแพร่กระจาย
และการขยายพันธุ์วัชพืช หลักและวิธีป้องกันกาจัดวั ชพืช
การจ าแนกชนิ ด สารเคมี ใ นการป้ อ งกั น และก าจั ด วั ชพื ช
หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมี ท่ีใช้ในการป้ อ งกั น
กาจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการกาจัดวัชพืช
203332 จุลนิ ทรีย์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Microorganisms in Agriculture
ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และ
กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบนิ เ วศเกษตร และการใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการเกษตร และการแก้ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมจากผลผลิตทางการเกษตร
203333 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
ชี ว ประวั ติ อุ ป นิ สั ย การเพาะเลี้ ย ง การ
แพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มี
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ในด้ า น
การเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์

203341

การสารวจและการจัดจาแนกดิน 3(2-3-6)
Soil Survey and Classification
ลักษณะและชนิดของดิน การจาแนกประเภท
ของดิน หลักการและวิธีการสารวจ และการทาแผนที่ดิน
และการทารายงานการสารวจดิน
203342 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 3(2-3-6)
Plant Nutritionand Fertilizer Technology
ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช วิธีการที่
เหมาะสมสาหรับการเก็บ และเตรียมตัวอย่างดินและพืช
เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี ทฤษฎีของวิธีการวิเคราะห์ การ
แปรผลข้ อ มู ล และการใช้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ชนิ ด ของปุ๋ ย
อินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ คุณสมบัติท่ีสาคัญของปุ๋ย การใช้
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
203343 การจัดการน้าสาหรับการเกษตร 3(2-3-6)
Water Management for Agriculture
การจัดการใช้น้าเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างน้า ดิน และพืช ระบบการใช้น้าในพืช
ไร่ การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้าจากผลิตผลพื ช ไร่
และอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร
203351 พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ
ที่สาคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
203352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Vegetable Crop Production
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นกาเนิด ของ
พืชผักและเห็ดเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูกผักแบบ
ไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการปัจจัยที่มีผลต่ อการ
เพิ่มคุณภาพและผลผลิต การตลาด การแปรรูปและคุณค่า
ทางอาหารของพืชผักและเห็ด
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203353

การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Fruit Crop Production
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ สั ณ ฐานวิ ท ยา
ชนิดพันธุแ์ ละถิ่นกาเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้า
กั บ สภาพแวดล้ อ ม การขยายพั น ธุ์ การปลู ก การ
บารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็ บ เกี่ ย ว
การแปรรูป และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ
203411 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Business Management
หลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
จั ด การธุ ร กิ จ เกษตร การจั ด ท าบั ญ ชี ก ารเกษตร ปั ญ หา
การตลาด ส่ ว นเหลื่ อ มการตลาด บริ ก ารต่ า งๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และการวางแผนการตลาด
203421 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3(2-3-6)
Plant Biotechnology
ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้า ที่
ของสารพั น ธุ ก รรม การสั ง เคราะห์ ส ารพั น ธุ ก รรมและ
โปรตีน การตัดต่อสารพันธุ กรรมและวิ ธี การนาเข้ า สู่ พื ช
การน าเทคนิ ค ทางการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส
และการเพิ่มดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เครื่องหมายดีเอ็นเอ
และการประยุกต์ใช้ในการจาแนกสายพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุพ์ ืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การ
หาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
203422 ระบบการทาฟาร์มและการจัดการ 3(2-3-6)
Farming Systems and Management
การจัดระบบการทาฟาร์ม การจัดการปัจจัยที่
มีผลต่อระบบการทาฟาร์ ม การวิจัยและพัฒนาในระบบ
การปลูกพืช การจัดการผลิตแบบยั่งยืน การอนุรักษ์ และ
การจัดการดิน การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการ
ทาฟาร์มแบบผสมผสาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ของระบบการทาฟาร์ม นิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมการเกษตร

203431

สารเคมีทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Chemicals
สมบั ติ ท างเคมี ฟิ สิ ก ส์ และชี ว ภาพ รวมทั้ ง
กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีท่ีใช้ป้องกัน
ก าจั ด ศั ต รู พื ช และสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ในทางการเกษตร
203441 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-6)
Information Systems in Agriculture
นิ ย าม ชนิ ด และประเภทของแหล่ ง ข้ อ มู ล
ระบบการเก็ บ รวบรวม การจั ด ระบบฐานข้ อ มู ล เทคนิค
อุ ป กรณ์ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
ทางด้านการเกษตร
203451 การผลิตพืชอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Plant Production
ประวัติ ความสาคัญของพืชในอุตสาหกรรม
น้ามัน น้าตาล เส้นใย ยาง กระดาษและไม้ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช การ
เก็ บ เกี่ ย ว กระบวนการแปรรู ป การตลาด และการใช้
ประโยชน์
203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6)
Special Problem in Plant Science
การวิ จั ย และการค้ น คว้ า เบื้ อ งต้น ในหั ว ข้อที่
กาหนด การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และ
เขียนรายงาน
203492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์
203493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการเกษตร
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203494

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Traning
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
203495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
204201 หลักเทคโนโลยีชวี ภาพ
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
และบทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ เซลล์ พื ช และเซลล์ สั ต ว์ ถั ง
ปฏิกรณ์ชีวภาพ พันธุวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ชีวสารสน
เทศศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
204211 สถิติ และการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Design
พื้นฐานของสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ ทาง
สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology and Genetics
: 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาบังคับก่อน
: 361201 General Microbiology
Prerequisite
สรี ร วิ ท ยา และพั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล ของ
จุลินทรีย์ที่สัมพันธ์กับการเจริญ และกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เซลล์เทคนิคพื้นฐานในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ทางด้านพันธุวศิ วกรรมการ
ประยุกต์จีโนมิกส์ และโปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์

204254

เทคโนโลยีการหมักอาหารและผลิตภัณฑ์
เกษตร
3(2-3-6)
Fermented Technology of Food and
Agricultural Products
ความสาคัญ นิยาม และความหมายการหมัก
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการหมัก กระบวนการ
หมัก และระบบการควบคุม ผลิตภัณฑ์หมักทางการเกษตร
ทัง้ ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหารทางอุตสาหกรรม
204301 หลักการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
4(3-3-8)
Principle of Biotechnological Analysis
ความรู้พื้นฐาน หลักการ และการประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพยูวี -วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โคร
มาโตรกราฟี อิ เ ลคโตรโฟรี ซี ส เครื่ อ งเพิ่ ม ปริ ม าณสาร
พั น ธุ ก รรม อุ ป กรณ์ ติ ด ตามสารพั น ธุ ก รรม ตู้ ค วบคุ ม
อุณหภูมิสาหรับปฏิกิริยาไฮบริไดเซซั่น การวิเคราะห์เชิ ง
ปริมาณ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
204302 เทคโนโลยีชวี ภาพระดับโมเลกุล 3(2-3-6)
Molecular Biotechnology
เทคนิคการสกัดสารพั น ธุก รรม และโปรตี น
การเพิ่มปริมาณสารพันธุ กรรม การจัดทาแบบแผนลาย
พิ ม พ์ RFLPs, RAPDs, SSRs, AFLPs การจั ด ท าล าดั บ สาร
พันธุกรรม การตัดต่อ สารพันธุกรรม และการแสดงออก
ของยี น ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นชี ว สารสนเทศ อั ล กอริ ทึ ม
พื้นฐาน การค้นหาโดยบลาสท์ การวิเคราะห์แบบแผนลาย
พิมพ์สารพันธุกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงของไฟโลจีเนติค ตัวอย่าง
การนามาใช้ในทางการเกษตร
204303 เทคโนโลยีชวี ภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Biotechnology
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีว ภาพ
เพื่อการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การบาบัดการ
จัดการ การควบคุม และการประเมินมลพิษในสิ่งแวดล้อม

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 927

204321

เทคโนโลยีชวี ภาพจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Biotechnology
ชนิด บทบาท การพัฒนา และการประยุกต์ใช้
จุ ลิ น ทรี ย์ ท างด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ แบบดั้ ง เดิ ม และ
สมัยใหม่ การใช้จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ และผลิตภัณฑ์
จากจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหาร กรดอะมิ
โน เอนไซม์ และยาปฏิชีวนะ
204331 เทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์
3(2-3-6)
Animal Biotechnology
ข้ อ มู ล ในด้ า นเทคโนโลยี ชีว ภาพในการผลิ ต
สัตว์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ชีวภาพสัตว์ ใน
ด้านโภชนาการ การดูแลจัดการ และการปรับปรุงพันธุ์ ให้
ความรู้หลักการของชีวเคมี เอนไซม์ ฮอร์โมน กระบวนการ
ย่อย และดูดซึมอาหาร ตลอดทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงการผลิต การตรวจสอบโรคโดย
ใช้แอนติบอดี้ และการผลิตวัคซีน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่
เป็นอินทรีย์สาร และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพใน
ท้องตลาดที่ใช้เลีย้ งสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณ ฝึกทักษะ
ในการเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การผลิตสัตว์
204341 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์
และเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Biotechnology of Plant Cell and Tissue
Culture
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ ของพืช
การเลี้ยงโปรโตพลาส ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการเจริญและ
พั ฒ นาของเนื้ อ เยื่ อ พื ช และโปรโตพลาส รวมทั้ ง การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชีว ภาพพื ช ได้ แ ก่ การเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช การรวมโปรโตพลาส พันธุวิศวกรรม และการ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี ต่า งสาขาเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตพืช
204342 เกษตรชีวภาพ
3(2-3-6)
Biological Agriculture
ระบบการผลิตเชิงเกษตรชีวภาพ และเกษตร
อิ น ทรี ย์ มุ่ ง เน้ น การเกษตรกรรมแบบดั้ ง เดิ ม โดยอาศั ย
กระบวนการทางชี ว ภาพ และการหมุ น เวี ย นที่ เ กิ ดขึ้นใน

ระบบนิ เ วศร่ ว มกั บ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และยั่งยืน
204351 วิ ศ วกรรมกระบวนการชี ว ภาพพื้ น ฐาน
3(2-3-6)
Fundamental Bioprocess Engineering
พื้ น ฐ า น ก า ร ค า น ว ณ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการชีวภาพ สมดุลมวลสาร และพลังงาน ปริมาณ
สัมพันธ์ของการเจริญ และการสร้างผลิตภัณฑ์ การถ่าย
โอนมวล และการถ่ า ยโอนความร้ อ นระหว่ า งการหมั ก
จลนพลศาสตร์การเจริญในกระบวนการหมัก การหมักบน
อาหารแข็ง การออกแบบถังหมัก
204352 การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
3(2-3-6)
Processing of Agriculture Product
กระบวนการผลิ ต อาหารจากวั ต ถุ ดิ บ ทาง
การเกษตร คุณสมบัติ และการจัดการวัตถุดิบ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร การทาแห้ง การใช้
ความร้อนในการแปรรูป การใช้ความเย็น และการแช่แข็ง
การทาให้เข้มข้น
204353 การบาบัดและการใช้ประโยชน์ของเสียจาก
อุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Agro-industrial Waste Treatment and
Utilization
คุ ณ ลั ก ษณะของของเสี ย ทางอุ ต สาหกรรม
การเกษตร หลักการบาบัด ของเสียด้ วยวิ ธี ทางกายภาพ
เคมี และชี ว ภาพ การก าจั ด ของเสี ย อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทางการเกษตร
204354 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-3-6)
Alcoholic Beverage Technology
การจ าแนกประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์
ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ประเภท
สุรากลั่น การควบคุมคุณภาพของกระบวนการหมัก การ
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บ่ ม และการกลั่ น เทคนิ ค การชิ ม ไวน์ กฎหมาย และ
นโยบายสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
204401 เทคโนโลยีชวี สารสนเทศเบื้องต้น 3(2-3-6)
Fundamental of Bioinformatics
บทนาของชีวสารสนเทศศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้
ในการสืบค้น ข้อ มูล ทั่ว ไป แหล่ง ความรู้ทางอิน เทอร์ เ น็ ต
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากวารสารโดยใช้ พั บ เมด การสื บ ค้ น
ข้อมูลดีเอ็นเอ โปรตีน จากธนาคารยีน และการส่งข้ อ มูล
เข้าสู่ธนาคารยีน การวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ
แผนที่เอนไซม์ตัดจาเพาะ และการแปลรหัส วิธีการทานาย
โครงสร้างของยีน และโปรตีนโดยใช้ลาดับดีเอ็นเอ โปรโม
เตอร์ เทอร์มิเนเตอร์ จุดเริ่มต้นของการถอดรหัส และโพลี
เอเทล การเปรียบเทียบ ความคล้ายคลึง และแตกต่างของ
ยีน การทานายวิวัฒนาการของยีน การออกแบบไพรเมอร์
และตัวติดตาม และการวิเคราะห์โปรตีน
204402 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน 3(3-0-6)
Biomass and Bioenergy Technology
หลัก การของกระบวนการผลิตชีว มวล การ
ใช้ป ระโยชน์จ ากวัส ดุท างการเกษตรที ่ร าคาถูก วัส ดุ
เหลือ ทิ้ง ทางการเกษตร และอุต สาหกรรมเพื่อการผลิต
ชีว มวล หรือ สารที ่ใ ช้เ ป็น เชื ้อ เพลิง ได้ง ่า ย ข้อ ควร
พิจ ารณาในเชิง เศรษฐศาสตร์ และสิ่ง แวดล้อ มของการ
ผลิต และการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล
204451 การควบคุมและประกันคุณภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Quality Control and Assurance System in
Agro-industry
หลักการควบคุม และประกันคุณภาพสาหรับ
การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตร แผนการสุ่มตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบ การจัดการ และควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ
การประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน (ISO series)

204452

กระบวนการหลังการแปรรูปทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
3(2-3-6)
Downstream Processing of Biotechnology
หลักการของการแยก และการทาบริสุทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การกรอง การปั่นเหวี่ยง การสกัด
การกลั่น การระเหย การดูดซับ การแยกด้วยเยื่อแผ่น การ
ตกผลึก การได้กลับ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
204491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้าน.ทคโนโลยีชีวภาพ
204492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6)
Special Problems in Biotechnology
ห ลั ก ก า ร วิ จั ย ส า ห รั บ ง า น ท ด ล อ ง ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพ การกาหนดหัวข้อ และวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบือ้ งต้น การ
เก็ บ ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จั ดท ารายงาน และ
นาเสนอผลงาน
204493 ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาน
ประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
204494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
204495 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
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205121

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food Science and
Technology
ลักษณะ คุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการของ
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของ
อาหาร เทคโนโลยีเฮอร์เดิล วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และบรรจุภัณฑ์
205242 มาตรฐานอาหาร การจัดการสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Food Standards Sanitation and
Environment Management
มาตรฐาน กฎหมาย แนวคิดและการกาหนด
มาตรฐาน มาตรฐานคุ ณ ภาพการผลิ ต มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล
หลั ก สุ ข าภิ บ าลในโรงงานแปรรู ป อาหาร การจั ด การ
สภาพแวดล้อมในโรงงาน และการจัดการของเสีย
205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร3(2-3-6)
Chemistry of Food and Agricultural
Products
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีข อง
องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่าง
การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป และการเก็ บ รั ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบในอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตร และวิธปี อ้ งกันแก้ไข
205322 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
Food Processing I
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูป
อาหาร การแปรรูปโดยใช้วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร
การหมักดอง การทาแห้ง การใช้ความร้อนในการแปรรูป
และการทาให้เข้มข้น

205323

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Processing II
วิชาบังคับก่อน : 205322 การแปรรูปอาหาร 1
: 205322 Food Processing I
Prerequisite
เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น เทคโนโลยีความดันสูง
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การใช้ความเย็นและการ
แช่ แ ข็ ง ผลของการแปรรู ป ต่ อ คุ ณ ภาพของอาหาร
เทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการแปรรูป
อาหารที่ น่ า สนใจ การเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร การ
ออกแบบและวางผั ง โรงงานเบื้ อ งต้ น ตามระบบการ
วิเคราะห์อั นตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
อาหาร หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาหรับการผลิต
205324 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)
Food Packaging Technology
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ผลเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรมเกษตร ชนิ ด ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ สมบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีของวัสดุท่ีนามาทาบรรจุภัณฑ์ ระบบ
บรรจุภัณฑ์ การเลือก บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของภาชนะบรรจุท่มี ีผลกระทบ
ต่ อ อาหาร การตรวจสอบคุ ณ ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ฉลาด
205325 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผัก
และผลไม้
3(2-3-6)
Postharvest and Processing Technology
of Fruits and Vegetables
เทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ยวสาหรั บ ผั ก และ
ผลไม้ กระบวนการตั ด แต่ ง ส าหรั บ ผั ก และผลไม้ ส ด
กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่างๆ และของเหลือ
จากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา
และการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-6)
Bakery Technology
พัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์ ข นม
อบ ชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมบั ติ แ ละองค์ ป ระกอบของ
วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การตรวจสอบและควบคุม
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คุณภาพ การบรรจุ การเก็บรั กษาและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ
205327 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า
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 การชาแหละและ การตัดแต่ง
กรรมวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์น้า และของเหลือทั้งจาก
สัตว์บกและสัตว์น้า การเสื่อมเสีย การควบคุมคุณภาพและ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์น้า
205328 กระบวนการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
Food Processing
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและหลักการแปร
รูปอาหาร เทคนิคการใช้ เครื่อ งมือในการแปรรู ปอาหาร
การใช้วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร การทาแห้ง การ
ใช้ความร้อนในการแปรรูป การใช้ความเย็นและการแช่แข็ง
การท าให้ เ ข้ ม ข้ น การฉายรั ง สี เทคโนโลยี ข องเฮอร์ เดิล
เทคโนโลยีการแปรรูปแบบเอ็กซ์ทรูชั่น การให้ความร้อน
ด้วยไมโครเวฟ และการแปรรูปแบบไม่ใช้ความร้อน
205331 วิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
Food Engineering I
การเขียนแบบทางวิศวกรรม ทฤษฎีและการ
คานวณเกี่ยวกับ มิติ หน่วยวัดและระบบ สมดุลมวลสาร
และสมดุลพลังงาน การไหลของของไหล กฎของเทอร์ โม
ไดนามิกส์ กฏของก๊าซและสถานะของก๊า ซ ไซโครเมทรี
และการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
205332 วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Engineering II
วิชาบังคับ
: 205331 วิศวกรรมอาหาร 1
ก่อน
Prerequisite
: 205331 Food Engineering I
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก วิ ศ วกรรมกั บ การ
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ
ให้ความร้อนและการลดอุณหภูมิ การทาความเย็น การ
ระเหย การทาแห้ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การ

แยกสารเชิงกายภาพ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง การกรอง การร่อนผ่านตะแกรง การลดขนาด
205351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Principles of Product Developmen
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
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
ตลาดของผลิตภัณฑ์ ท่ีพั ฒนา การหาอายุการเก็ บ รั ก ษา
ของผลิตภัณฑ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
4(3-3-8)
Principles of Food Microbiology
: 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาบังคับก่อน
: 361201 General Microbiology
Prerequisite
สมบัติการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่ง
ที่อยู่ตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ในอาหาร การจาแนกชนิดของจุลินทรีย์ท่ีทาให้อาหารเน่า
เสี ย ท าให้ เ กิ ด โรคอาหารเป็ น พิ ษ จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี น ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์
วิธีการตรวจสอบและการจาแนกจุลิน ทรีย์ และวิธี ก าร
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว มาตรฐานอาหารและการประกัน
คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์
205387 ฝึกงาน
1 หน่วยกิต
Training
ฝึกทักษะด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล
205412 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
3(2-3-6)
Food and Agricultural Product Analysis
: 205311 เคมีอาหารและ
วิชาบังคับก่อน
ผลิตภัณฑ์เกษตร
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: 205311 Chemistry of Food
and Agricultural Products
หลักการเก็บตัวอย่างและการเตรียม หลักการ
และเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ อ าหารทางเคมี การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ของอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้ วย
วิธีการกายภาพและทางเคมี เครื่องมือวิเคราะห์อาหารการ
วิ เ คราะห์ วั ต ถุ เ จือ ปนและสารปนเปื้ อ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมายอาหาร
205413 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
สารอาหารต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อร่างกาย
มนุษย์ ความสัมพันธ์ของโภชนาการและสุข ภาพ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการขาด และ
โภชนาการเกิน ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปและการ
เก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และฉลาก
โภชนาการ
205428 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทของสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและบทบาทต่ อ
สุขภาพ การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
องค์ประกอบทางเคมี และความเป็นประโยชน์ทางชีวภาพ
การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอาหาร
เพื่อสุขภาพ กระบวนการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และ
การเก็บรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร
เพื่อสุขภาพและฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ
205441 หลักการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
3(2-3-6)
Principles of Quality Assurance in Food
Industry
หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ ปัจจัย
คุ ณ ภาพและการตรวจวั ด คุ ณ ภาพทางกายภาพและ
ประสาทสั ม ผั ส การวิ เ คราะห์ ย าฆ่ า แมลง องค์ ก รระดั บ
สากลระดั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
อาหาร ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพต่ า งๆ ที่ น ามาใช้
ประกันคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี
Prerequisite

สาหรับการผลิต หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและไอเอสโอ การใช้
สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช้แผนผังควบคุม
205471 หลักการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
Principles of Food Industry Plant
Management
หลั ก การจั ด การและการวางแผนโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การกาหนดความต้องการของลูกค้า
การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและ
การควบคุมการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
ระบบการจั ด ซื้ อ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และระบบการ
บารุงรักษา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และการ
จัดการการขนส่ง สาหรับสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร
205481 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
2(2-0-4)
Selected Topics in Food Science and
Technology
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร หลั ก การหรื อ เทคนิ ค ของ
เทคโนโลยีนั้นๆ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืองานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร
205482 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
3(2-3-6)
Special Problems in Food Science and
Technology
หลั ก การวิ จั ย ส าหรั บ งานทด ล อง การ
ออกแบบและการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ผล
การทดลอง แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การก าหนดหั ว ข้ อ และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการ
วิจัยเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทา
รายงาน และนาเสนอผลงาน
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205483

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
205484 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
205485 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการผลิ ต การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ การวิ จั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะพนักงาน
ฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน
จัดเตรียมรายงานและนาเสนอรายงานจากประสบการณ์
การทางานจริง
205486 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต การควบคุม
คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ การวิ จั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และงานด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Livestock Production
พื้ น ฐานการเลี้ ย งสั ต ว์ ท่ี มี ค วามส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก การจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหาร และการให้อาหาร การขยายพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันควบคุมโรคสัตว์

206201

กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของปศุสัตว์
3(2-3-6)
Anatomy and Physiology of Livestock
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ย วิ ภ า ค ข อ ง อ วั ย ว ะ แ ล ะ
ส่ ว นประกอบ การเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นาของสัตว์
หน้าที่และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรม
206301 การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
Experimental Designs
แผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์
206302 อาหาร และการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
แหล่งอาหารสัตว์ การจาแนกชนิดของอาหาร
สัตว์ องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางอาหาร และการให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ
เพศ พันธุส์ ัตว์
206303 โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือ
แร่ เมแทบอลิซึม ของคาร์โ บไฮเดรต ไขมัน โปรตีนความ
ต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการ
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้มท้อง
การผลิตน้านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของเม
แทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการขาด
และได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์
206304 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
3(2-3-6)
Biosecurity in Livestock
หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค
ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการป้องกันการติดเชื้ อ
หลั ก การสั ง เกตและการตรวจร่ า งกายสั ต ว์ สุ ข วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อมการเลีย้ งสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค
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206305

การผลิตสัตว์ปกี
3(2-3-6)
Poultry Production
ชนิ ด และสายพั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก ที่ ถู ก น ามาเพาะ
ขยายพันธุ์เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทางชีววิทยาที่
ส าคั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต การสื บ พั น ธุ์ และการวางไข่
ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดในการอยู่
ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก
และเลี้ ย งพ่ อ พั นธุ์ แ ม่ พั น ธุ์ ปั จ จั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สถานที่
เลีย้ ง อาหาร การป้องกันการติดเชื้อ โรคระบาดและวัคซีน
ที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ
เก็บรักษาไข่และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ การจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม การตลาดของสัตว์
ปีก
206306 การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิ ต
และการตลาดของสุกร พันธุ์สุกร การเจริญเติบโต ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และ
การผสมพั น ธุ์ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ โรงเรื อ น และสุ ข อนามั ยในการเลี้ย งสุกร
อาหาร ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่สาคัญ
ยา การป้องกัน และการรักษาโรค และการจัดการสุกรใน
แต่ละช่วงอายุ
206307 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Production
พันธุ์ การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์ โคกระบือ เนื้อ โคนม แพะ และแกะ โรงเรื อ นและอุ ปกรณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้
อาหาร โรคที่สาคัญ ยา การป้องกัน และการรักษาโรค
การตลาดและการจัดการผลผลิต
206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
หลั ก การและความส าคั ญ ของการปรั บ ปรุง
พั น ธุ์ พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร ลั ก ษณะทางคุ ณ ภาพและ
ปริ ม าณ หลั ก การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ระบบการผสมพั น ธุ์
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ และการประยุกต์

หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับการปรั บปรุ ง พั น ธุ์
สัตว์
206309 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และการจัดการโรง
เชือด
3(3-0-6)
Meat Science and Slaughter House
Management
การเจริ ญ และการเปลี่ ย นแปลงของมั ด
กล้ า มเนื้อ ไขมั น และกระดู ก ของ สุ ก ร สั ต ว์ ปี ก และสั ตว์
เคี้ยวเอื้องการประเมินคุณภาพสัตว์เพื่อส่งโรงฆ่า ขั้นตอน
การฆ่าและการตัดแต่งซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา
ของกล้ามเนือ้ การประเมินคุณภาพซากและเกรดสัตว์ หลัก
สุ ข าภิ บ าลและสาธารณสุ ข กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ
การตลาด ทฤษฏีและหลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ คุณค่าทาง
โภชนาการเนื้ อ สั ต ว์ หลั ก การประกอบอาหารจากชิ้ น
เนือ้ สัตว์
206310 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6)
Animal Biotechnology
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผสมพันธุแ์ ละการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลองการ
คัดเลือกเพศ เทคโนโลยีชีวภาพกับสุขภาพสัตว์ การตรวจ
โรคโดยใช้แอนติบอดีแ้ ละการผลิตวัคซีน เทคในโลยีชีวภาพ
ในอาหารสัตว์ การเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยใช้ เอนไซม์
การลดสารต้านโภชนะ
206311 การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6)
Ruminant Feeds Management
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลู ก การ
ปฏิ บั ติ รั ก ษาพื ช อาหารสั ต ว์ ส าหรั บ สั ต ว์ เ คี้ ย วเอื้ อ ง
ความสาคัญของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ระบบทุ่งหญ้า ปั จจัย
การผลิตและระบบการจัดการทุง่ หญ้า
206312 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
Behavior and Welfare of Domestic
Animal
พื้นฐานพฤติกรรมสัตว์ สวัสดิภาพสั ตว์เลี้ยง
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ท่ี
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เลีย้ งในสภาพฟาร์มและผลผลิตจากสัตว์ การรับรู้และการ
ตอบสนองตามธรรมชาติของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม กฏหมาย
และข้อบังคับในประเทศต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ ก รรม
สัตว์และการประยุกต์เพื่อนาความรู้ด้านพฤติกรรม และ
ส วั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ม าใช้ ใ นการจั ด การ แล ะเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
206313 การสืบพันธุ์ และการผสมเทียมในปศุสัตว์
3(2-3-6)
Reproduction and Artificial Insemination
in Livestock
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของระบบสื บ พั น ธุ์
ฮอร์โมนที่ค วบคุ ม ระบบสื บ พัน ธุ์ การเป็นสัด และวงรอบ
การเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์และเทคนิคในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและ
การเก็บรักษาน้าเชื้ อ เทคนิคและวิธีการต่างๆในการผสม
เทียม
206314 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Animal Production
หลักการผลิตสัตว์แบบยั่งยืน การผลิตโคเนื้อ
โคนม สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สุกรและสัตว์ปีก โดยการ
จั ด การทรั พ ยากรอย่ า งบู ร ณาการและการจั ด การเพื่ อ
ความยั่ ง ยื น ของสภาพแวดล้ อ ม การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ท่ี
เหมาะสม การจัดการต่างๆ โรงเรือน แปลงหญ้า อาหาร
สัตว์ น้า สุขภาพ ของเสียจากฟาร์ม 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
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์

206401

การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 3(2-3-6)
Business Farm Management
องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการประกอบกิ จ การฟาร์ ม การบริหารจัด การคน
อุปกรณ์ โรงเรือน การคานวนต้นทุนการผลิต การวางแผน
การผลิต และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ฟาร์ม
206410 วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์
3(3-0-6)
Animal Immunology
ขอบเขตของวิ ท ยาภู มิ คุ้ ม กั น ภู มิ คุ้ ม กั น แต่
กาเนิด แอนติเจน แอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์และ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิ คุ้มกัน ระบบคอมพลีเ มนท์
ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์
หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการทาวัคซีน
206411 การใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Drug Usage
ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ใน
สัตว์เลี้ยง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การรักษา ยาอันตราย
เทคนิ ค การใช้ ย าอย่ า งปลอดภั ย โดยค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ แ ละ
ผูบ้ ริโภค การเก็บรักษายา
206412 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
3(2-3-6)
Waste and Environmental Management
in Farm
ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ สวั ส ดิ ภ าพ
ของสั ต ว์ แ ละผลผลิ ต จากสั ต ว์ การรั บ รู้ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
รอบตัวสัตว์ การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มต่อสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์
206413 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุลในงานวิจัย
ด้านสัตวศาสตร์ การคัดเลือกพันธุโ์ ดยอาศัยข้อมูลทาง
พันธุกรรม เทคโนโลยีใหม่ท่ใี ช้ในการหาลาดับเบส การใช้
ฐานข้อมูลและโปรแกรมพืน้ ฐานที่สาคัญสาหรับงานวิจัย
ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในสัตว์
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206491

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านสัตวศาสตร์
206492 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Apprenticeship
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
206493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ใ นฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
206494 ปัญหาพิเศษ
3(2-3-6)
Special Problem
การวิ จั ย หรื อ การค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล
เอกสารการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ การตั้ง
สมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การฝึกใช้โปรแกรม
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติสาเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ทดลอง การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการทดลอง เขี ย น
รายงานผลการทดลอง
207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร 4(3-3-8)
Crop and Herbal Production
หลั ก การ และการปฏิ บั ติ ท่ี ดี ใ นการผลิ ต พื ช
และพืชสุมนไพร การปลูกและปฏิบัติ ดูแลรักษา การดูแล
รักษาทั่วไป การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
ศัตรูพืช การควบคุมและการป้องกันโรคพืช การเก็บเกี่ยว
การเก็ บ รั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์ ท างอุ ต สาหกรรมและ
การตลาดของพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร
207212 การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า 4(3-3-8)
Animal and Fishery Production
พื้ น ฐานการเลี้ ย งสั ต ว์ ท่ี มี ค วามส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ สุกร โค กระบือ สัตว์ปกี และสัตว์น้า หลักปฏิบัติ

ที่ดีในการจัดการฟาร์มเลีย้ ง อาหารและโภชนาการสาหรับ
สัตว์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพัน ธุ์ การควบคุม และ
ป้องกันโรคสัตว์
207241 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
รู ป แบบธุ ร กิ จ การเกษตร ความส าคั ญ การ
จัดการธุรกิจการเกษตร โครงสร้างองค์กรธุรกิจการเกษตร
นโยบาย การวางแผน รูปแบบการจัดการธุรกิจการเกษตร
ความส าคั ญ ของการตลาดสิน ค้ าเกษตร ลั ก ษณะสิ นค้า
เกษตร ความแตกต่ า งระหว่ า งการตลาดกั บ การตลาด
สินค้าเกษตร
207321 จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร
4(3-3-8)
Food Microbiology and Chemistry
ประเภทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร จุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรค และอาหารเป็ น พิ ษ สมบั ติ ท างเคมี แ ละชี ว เคมี ข อง
องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีท่ีเกี่ยวข้องใน
ระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการเก็บรักษา การ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร ด้านจุลชีววิทยาและเคมี
207322 การจัดการผักและผลไม้สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้สด
หลังการเก็บเกี่ยว การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ
ยื ด อายุ ก ารวางจ าหน่ า ย การตลาดและช่ อ งทางการ
กระจายสินค้าตลอดจน การควบคุมคุณภาพ กฎระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้าผักและ
ผลไม้สด
207331 ความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food Safety of Food
Chain
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของ
ความปลอดภั ย ของห่ ว งโซ่ อ าหารจากฟาร์ ม สู่ ผู้ บ ริ โ ภค
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยาในอาหาร การใช้วัตถุเจือปน
อาหาร อันตรายและความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ อันตรายและผลกระทบของสารเคมี โลหะ
หนักต่อสุขภาพ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Quality Control in Food and Agricultural
Products
ระบบการควบคุมคุณภาพ ความสาคัญระบบ
ควบคุมคุณภาพต่อการผลิตอาหารปลอดภัย การควบคุม
คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบ
การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมอาหาร การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและสินค้าเกษตร
207333 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)
Food Plant Sanitation
สถานที่ ตั้ ง การวางผั ง และสายการผลิ ต
โรงงานอาหาร หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร สุขลักษณะ
ส่วนบุคคล ขั้นตอนการทาความสะอาด การควบคุมแมลง
การจั ด การน้ าใช้ ใ นโรงงาน การก าจั ด ของเสี ย การขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
207334 ระบบการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Assurance System
ค าจ ากั ด ความของระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ความสาคัญของระบบประกันคุณภาพต่อการผลิตอาหาร
ปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามองค์ ก าร
การค้าโลก มาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX) มาตรฐานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช โดยคณะกรรมการ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการควบคุ ม และการ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของศั ต รู พื ช (IPPC) ระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ การผลิ ต ทางการเกษตรอย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานสุขลักษณะการผลิต
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และระบบมาตรฐานปศุ
สัตว์
207335 มาตรฐานอาหารและสิ น ค้ า เกษตรของ
ประเทศไทย
3(3-0-6)
Food and Agricultural Product
Standards of Thailand
ค า จ า กั ด ค ว า ม ม า ต ร ฐ า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) มาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การขอขึน้ ทะเบียนอาหารและยา ความสาคัญของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร กฎหมาย กฎระเบียบและประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
การขออนุญาตทาการผลิต
207336 ฉลากโภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition Fact Labeling
ความหมายและความสาคัญของฉลาก ฉลาก
โภชนาการ ประเภทของฉลากโภชนาการ ประโยชน์ของ
ฉลากโภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่แนะนาให้บริโภคต่อ
วัน การได้มาข้อมูลบนฉลาก หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ฉลากอาหาร กฎระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การขอ
อนุญาตจดทะเบียนฉลากอาหารต่างๆ
207341 การจัดการโลจิสติกห่วงโซ่สินค้าเกษตรและ
อาหาร
3(3-0-6)
Agricultural Logistic and Food Chain
Management
หลั ก การของระบบโลจิ ส ติ ก และโซ่ อุ ป ทาน
การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลัง สินค้า การ
ออกแบบโซ่อุปทาน และการกาหนดทาเลที่ตั้งของหน่วย
ต่างๆ ในโซ่อุปทาน การจัดการการขนส่ง สภาพการทางาน
ที่ เ หมาะสมระหว่า งคนงานกั บ เครื่ อ งจัก ร การวิ เ คราะห์
ต้นทุนในโซ่อุปทาน และการประยุกต์ใช้
207342 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจเกษตร
3(2-3-6)
Information Technology for Agribusines
การนาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ มาใช้ในธุ ร กิ จ
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เกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรสาหรับ
ธุ ร กิ จ เกษตร การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม
กระบวนการผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภาพและประเมิ นผลผลิต
อาหารและสิ น ค้ า เกษตร การวางแผนการทดลอง
ความสาคัญเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตรต่อความ
ปลอดภั ย อาหาร ระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยผูบ้ ริโภค ระบบพาณิชย์อเิ ลกทรอนิกส์
207344 การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
การนาหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้กับสินค้า
เกษตร ลักษณะของตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ก ารตลาดสิ น ค้ า เกษตร และอุ ต สาหกรรมเกษตร
การส่ ง เสริ ม การตลาด การสร้ า งตราสิ น ค้ า ระบบการ
นาเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
การตลาดต่างประเทศสินค้าเกษตร
207421 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารแช่ เ ยื อ ก
แข็ง
3(3-0-6)
Frozen Food Industrial Management
ความสาคัญของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือก
แข็ง ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่
แข็ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปแช่แข็ง การขออนุญาต
ตั้งโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวาง
ผั ง สายการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพตั้ ง แต่ แ หล่ ง ผลิ ต
จนถึงผู้บริโภค ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารแช่
เยือกแข็งประเภทต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
207422 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
3(3-0-6)
Canned Food Industrial Management
ความสาคัญของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
ประเภทอาหารทะเลกระป๋อง ผักและผลไม้กระป๋องและ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง การขออนุญาตตั้งโรงงาน การ
เลื อ กส ถานที่ ตั้ ง การวางผั ง โ รง งา น การว า ง ผั ง
สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึง
ผู้บริโภค ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารกระป๋อง
ประเภทต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

207423

การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Beverage Industrial Management
ความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทน้าผลไม้ ชา กาแฟ การขออนุญาตตั้งโรงงาน การ
เลื อ กส ถานที่ ตั้ ง การวางผั ง โ รง งา น การว า ง ผั ง
สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึง
ผูบ้ ริโภค ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมาย เครื่องดื่มประเภท
ต่างๆ การตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
207431 มาตรฐานอาหารและสิ น ค้ า เกษตรของ
ประเทศผู้นาเข้า
3(3-0-6)
Food and Agricultural Product
Standards of Importing Countries
ความสาคัญของมาตรฐานสินค้าอาหารและ
เกษตรส่งออกที่สาคัญ มาตรฐานที่สาคัญ เช่น มาตรการ
นาเข้าสินค้าอาหาร มาตรการเกี่ยวกับฉลากสิ นค้า ระบบ
การตรวจสอบสิ น ค้ า น าเข้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
207432 การตรวจประเมินโรงงาน
2(1-3-4)
Plant Auditor Training
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เป็ น ผู้ ต รวจ
ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณธรรม จริยธรรม
ขั้นตอนการตรวจประเมิน การตรวจสอบรายการที่จาเป็ น
เพื่อกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การเขียนรายงาน
คูม่ ือการตรวจประเมินคุณภาพ การพิจารณาให้ใบรับรอง
207433 มาตรฐานอาหารฮาลาล
3(3-0-6)
Halal Food Standard
ความส าคั ญ และข้ อ ก าหนดของฮาลาล
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การติดฉลาก การจัดเก็บ
ข้อกาหนดและกฎหมายของอาหารฮาลาล ขัน้ ตอนการขอ
ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล การตลาดอาหารฮาลาล
207451 สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
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ข้อซักถามในประเด็นทางด้านความปลอดภัยทางอาหารใน
ธุรกิจเกษตร
207452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
207453 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
207454 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ใน ธุ ร กิ จ เกษตร ในฐานะพนั ก งาน ฝึ ก หั ด ใน สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
207455 ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Eco-Friendly Productivity System
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
คาร์บอนฟุทพริ้นท์ และฉลากคาร์บอน การเพิ่มผลผลิตสี
เขียว วอเตอร์ฟุทพริ้นท์ ประโยชน์ของกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics
ร้ อ ยละและการประยุ ก ต์ ใ ช้ สมการและ
อ ส ม ก า ร ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ข อ ง ส ม ก า ร เ ส้ น ต ร ง ท า ง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การตั้งราคาสินค้า ส่วนลดการค้า
และส่วนลดเงินสด ส่วนลดธนาคารและตั๋วเงิน เงินรายงวด
อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์

221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 3(2-2-5)
Fundamental Information Technology
เทคโนโลยี ส ารสนเทศพื้ น ฐาน เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี สื่ อ สารโทรคมนาคม ระบบ
เครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต บริ ก ารที่ มี บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต
เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การจั ด การข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้ อ มูล
การฝึ ก ใช้ ง านโปรแกรมส าเร็ จ รู ป มารยาทและข้ อ ควร
ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย
เทคโนโลยีส ารสนเทศร่ ว มสมั ย และแนวโน้ม เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
221110
เทคโนโลยี ส ารสนเทศพื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology
in Business
เทคโนโลยี ส ารสนเทศขั้ น พื้ น ฐาน ระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เครื่ อ งมื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรม
ประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรมการ
น าเสนองานในงานธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมในการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Programming
ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การเขียนผังงาน แนวคิด
ในการเขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวแปร
ชนิ ด ข้ อ มู ล และการด าเนิ น การต่ า งๆ การรั บ และแสดง
ข้อมูล คาสั่งควบคุมการท างาน แถวลาดับ แนวคิดการ
เขี ย นโปรแกรมแบบโครงสร้ า งและเชิ ง วั ต ถุ และการ
ประยุกต์การเขียนโปรแกรม สาหรับทางธุ รกิจด้วยภาษาที่
ใช้ในการเขียนโปรแกรม
221130 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ
บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร
รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
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ย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
221301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของ
การวิ จั ย การก าหนดปั ญ หาเพื่ อ การวิ จั ย การทบทวน
วรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีกาหนดขนาด
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนอภิปรายและสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์ แวร์เพื่อการ
วิจัยด้านคอมพิวเตอร์
221302 การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operations Research
แบบจ าลองการโปรแกรมเชิ ง เส้ น ตรง การ
จั ด ตั้ ง แบบจ าลองระบบของปั ญ หา การหาผลลั พ ธ์
แบบจาลองระบบของปัญหา วิธีกราฟ วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ
ไป วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาทางการขนส่ง วิธีตามกฏของมุม
ทิศเหนือ-ตก วิธีโดยประมาณของโวเกล วิธีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุดวิธีสเตปปิงสโตน วิธีโมได แบบจาลองการมอบหมาย
งาน
221303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Organization
องค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น
สถาปั ต ยกรรมของคอมพิ ว เตอร์ ระบบ ปฏิ บั ติ ก าร
โครงสร้างของหน่วยความจา การจัดระบบคอมพิวเตอร์
และหลักการพิจารณาฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
221311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต เบื้ อ งต้ น ธุ ร กิ จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น
การค้ า ปลี ก อิ เ ล็ ก ท ร อนิ กส์ การโฆษณา พา ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและระบบชาระเงินสด การพัฒนาระบบงานการ

พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ก ฎ ห ม า ย ก า ร พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
221331 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทาง
ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
แนวคิดการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาระบบ วงจรการพั ฒ นาระบบ
ระบบแผนภูมิสายงาน ตารางการตัดสินใจ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การกาหนดความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารออกแบบระบบ การออกแบบ
ฟอร์มและระเบียบข้อมูล ระบบการจัดเก็บเอกสาร การ
ตรวจสอบการประเมิ น ผล แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบเชิ ง วั ต ถุ หลั ก การวิ เ คราะห์ อ อกแบบเชิ ง วั ต ถุ
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Management Information
System
หลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวความคิดของสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศและการบริหารองค์กรประเภทของระบบ
สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศในอนาคตและ
ระบบสารสนเทศในปั จ จุ บั น อิ น เทอร์ เ น็ ต การพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า การ
วางแผนการใช้ทรัพยากรของวิสาหกิจ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน โลจิสติกส์ และปัญญาประดิษฐ์
221334 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ก ร อ บ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ
คลั ง ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ท างธุ ร กิ จ การประมวลผลเชิง
วิ เ คราะห์ อ อนไลน์ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การนาข้อมูลมาแสดง
เป็นภาพ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ การ
จัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
ธุรกิจอัจฉริยะ
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221335

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5)
Financial Information System
แ น ว คิ ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท าง ก า รเงิ น
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการเงิ น การวิ เ คราะห์
สารสนเทศทางการเงิ น ระบบสารสนเทศส าหรั บ การ
วิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางด้านการเงิน
221336 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information Technology and logistics
กระบวนการธุ ร กิ จ กระบวนการโลจิ ส ติ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการธุรกิจและโลจิสติ กส์
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
221337 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Office Automation Systems
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ส า นั ก ง า น อั ต โ น มั ติ
เทคโนโลยีเพื่อสานักงานอัตโนมัติ การสื่อสารที่เกิด ขึ้นใน
สานักงานการผลิตภาพในสานักงาน อุปกรณ์ในการจัดการ
ข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการน ามาใช้ การ
ออกแบบระบบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการพั ฒ นา
องค์ ก รในรู ป แบบใหม่ การบ ารุ ง รั ก ษาองค์ ก รและ
ประสิทธิภาพขององค์กรรูปแบบใหม่ งานที่เหมาะสมกับ
การใช้การประมวลคา ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาหรับระบบสานักงาน และการพิจารณาความคุ้มค่าใน
การลงทุนทางเทคโนโลยี
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1(0-2-1)
Project in Business Computer I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความเป็นไปได้ การกาหนดความต้องการ การ
วิเคราะห์ และการออกแบบโครงงาน จัดทาต้นแบบ จัดทา
เอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอหัวข้อ
โครงงาน

221412

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน
และการบัญชี
3(2-2-5)
Computer Applications in Finance and
Accounting
หลักการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางด้าน
การเงิ น และการบั ญ ชี บั ญ ชี ลู ก หนี้ บั ญ ชี เ จ้ า หนี้ บั ญ ชี
เงิ น เดื อ น บั ญ ชี ต้ น ทุ น งบการเงิ น ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป
ทางด้านการเงินและการบัญชี
221413 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการตลาด
3(2-2-5)
Computer Applications in Marketing
แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้าน
การตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางด้านตลาด การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การตลาด การซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางด้านการตลาด
221414 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงานบุคคล
3(2-2-5)
Computer Applications in Personal
แนวคิดทางด้านทะเบียนบุคคลและการจ่าย
เงินเดือน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบุคคล การ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานบุ ค คล การซอฟต์ แ วร์
สาเร็จรูปทางด้านงานบุคคล
221415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงานโรงแรม
3(2-2-5)
Computer Applications in Hotel
แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงาน
โรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงานโรงแรม
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานโรงแรม การ
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางด้านงานโรงแรม
221416 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการผลิต
3(2-2-5)
Computer Applications in Production
แนวคิ ด ระบบสารสนเทศทางด้ า นการผลิ ต
หลักการระบบสารสนเทศทางด้านการผลิต การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการ
ผลิต ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในด้านการผลิต
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221421

เทคโนโลยีส่อื ประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม
สื่อชนิดต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสมสาหรับ
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
ประยุ ก ต์ ท างด้ า นวิ ส าหกิ จ การบู ร ณาการระบบ 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 การควบคุมการจัด การ
ซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (อีอาร์
พี)
221438 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Decision Support System
สถาปัตยกรรมระบบสนั บสนุน การตัด สิ น ใจ
การจัดการข้อมูล การจัดการแบบจาลอง การจัดการองค์
ความรู้ การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระบบสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจแบบกลุ่ ม การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจระดั บ วิ ส าหกิ จ
วิธีการสร้างการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์
221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2)
Project in Business Computer II
: 221390 โครงงานด้าน
วิชาบังคับก่อน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
: 221390 Project in Business
Prerequisite
Computer I
การพัฒนาซอฟต์แวร์ป ระยุกต์ต ามขอบเขต
ของระบบและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ก าหนดไว้ การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและแก้จุดบกพร่อง การ

ติ ด ตั้ ง ระบบ การเขี ย นคู่ มื อ การใช้ ง าน น าเสนอผลการ
ดาเนินโครงงาน
221491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
221492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
222120 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
คุณค่าของสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
สารสนเทศแบบต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเชิง กลยุ ทธ์ ระบบสารสนเทศทางภู มิศ าสตร์
ผลกระทบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ จริ ย ธรรมและ
สังคม แนวโน้มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ
222220 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี อิน เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของ
เวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ
การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย
222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
หลั ก การของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ การออกแบบที่มี มนุษย์ เป็นศูนย์ ก ลาง
การสร้างต้นแบบ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ
กราฟิก การออกแบบระบบเชิงโต้ตอบ
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222310

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Organization Management and
Information Systems
ความรู้เกี่ยวกับองค์กร โครงสร้าง พฤติกรรม
สภาพแวดล้อม การจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
องค์ ก ร ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
222320 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
องค์ ป ระกอบของโครงการ การจั ด การ
โครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตาม
และการควบคุ ม โครงการ การทบทวนโครงการ การ
ประเมินโครงการ
222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
และเกมส์ การออกแบบและเขี ย นโปรแกรมส่ ว นต่ อ
ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ แ บบกราฟิ ก การสร้ า งโปรแกรมแบบ
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ หลั ก การของการส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหวแบบโต้ ต อบได้ เสี ย ง แบบจ าลองการ
ตรวจจั บ การชนของวั ต ถุ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ เกม
เครื่องมือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติและสามมิติ
222322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
แนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โครงสร้าง แบบจาลอง กระบวนการและกิจกรรมของการ
ทาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด
แนวคิ ด การตลาดออนไลน์ กฎหมายการพา ณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

222323

การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
การดึ ง ข้ อ มู ล ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารค้ น หาและ
สื บ ค้ น ข้ อ ความ ข้ อ มู ล ทางบรรณานุ ก รม การวิ เ คราะห์
ความเกี่ ย วข้ อ งและอั ต ถประโยชน์ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละ
วิธีการทางภาษาสาหรับการทาดัชนีโดยอัตโนมัติและการ
จัดหมวดหมู่ วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นส าหรับ
การสร้ า งดั ชนี การก าหนดแบบสอบถาม การจั ด อันดับ
วิธีการกรองข้อความ การวัดประสิทธิผลการสืบค้น
222324 คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
แนวคิดการทาคลังข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของคลังข้อ มูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การ
ออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือสาหรับการ
พั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล การจั ด การธุ ร กิ จ การประยุ ก ต์ ใ ช้
คลังข้อมูลกับองค์การ
222330 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia
Development
ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อ ประสม
การประยุกต์สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อ
ประสม รูปแบบแฟ้มสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม
การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพร่สื่อประสม
222331 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)
XML and Web Services
มาตรฐานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี เค้าร่าง
การสร้ า งและการประมวลเอกสารเอ็ ก ซ์ เ อ็ ม แอล การ
จัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิส
222332 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิ ด
ข้อมูลอ้างถึง ตัวแปรแถวลาดับ การกาหนดประโยค การ
จั ด การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ผิ ด พลาดและข้ อ ยกเว้ น การเขี ย น
โปรแกรมแบบมั ล ติ เ ทรด การจั ด การไฟล์ การเข้ า ถึ ง
ฐานข้อมูล
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222340

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology Research
Methodology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์แวร์
ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
222410 การประยุกต์ระบบสารสนเทศร่วมสมัยใน
องค์กร
3(2-2-5)
Application of Contemporary Information
System in Organization
ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรมประยุกต์
ระดับองค์กรที่ ใ ช้ในปั จจุ บัน การวางแผนทรั พยากรของ
องค์ ก ร ระบบการจั ด การโซ่ อุ ป ทาน ระบบการจั ด การ
ลูกค้าสัมพันธ์ 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
: 222340 ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาบังคับก่อน
: 222340 Research
Prerequisite
Methodology
การพั ฒ นาโครงการ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบตามความต้องการ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์
ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดทาเอกสารและการนาเสนอ
โครงงาน

222422

ระบบผู้ชานาญการ
3(2-2-5)
Expert Systems
ความรู้เบื้องต้นของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ลักษณะ
ส าคั ญ สถาปั ต ยกรรม แบบจ าลอง การแสดงความรู้
ประสิทธิภาพของการใช้ ก ฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้
การได้มาและทดสอบ การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ การ
ออกแบบสาหรับคาอธิบาย การออกแบบ การทาให้เกิดผล
การประเมินผล และเครื่องมือสาหรับระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
222430 เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Semantic Web
คาศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของคา เฟรม
เวิ ร์ค การอธิ บ ายทรั พ ยากร การใช้ อ อนโทโลจี ในการให้
เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือสาหรั บ
สร้างออนโทโลจี ภาษาเว็บออนโทโลจี การพัฒนาเว็บไซต์
เชิงความหมาย
222450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
222451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
224111
การสารวจเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Surveying
การสารวจพืน้ ราบและการสารวจภูมิประเทศ
ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสารวจ รวมทั้งระบบกาหนด
ตาแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบหรือ
ทางดิ่งเพื่อการทาแผนที่
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224112

การทาแผนที่
3(2-2-5)
Cartography
ความหมายและประเภทของแผนที่ การอ่าน
และแปลความหมายแผนที่ ความหมายและความสาคัญ
ของวิชาการเขียนแผนที่ ธรรมชาติของการแสดงข้อมูลบน
แผนที่ เส้ น โครงแผนที่ การออกแบบแผนที่ และการทา
แผนที่เฉพาะเรื่อง
224131 เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology
ระบบส ารส นเทศ ภู มิ ศ าส ต ร์ การ รั บ รู้
ระยะไกล ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม โฟ
โตแกรมเมตรี และหลักการสารวจเบื้องต้น
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ
ระบบพลั ง งานของโลก ระบบภู มิ อ ากาศของโลก การ
กระจายของพื ชพรรณและสั ต ว์ ต ามธรรมชาติ ลั ก ษณะ
และวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้าใต้ดิ นและ วัฏ
จักรของน้า ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและ
การทับถมอันเนื่องมาจากการกระทาของน้า น้าใต้ดิน คลืน่
ลม และธารน้าแข็ง
224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
Human Geography
หลั ก การและแนวคิ ด ภู มิ ศ าสตร์ ม นุ ษ ย์ การ
กระจายของประชากรและการย้ า ยถิ่ น รู ป แบบและ
กระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง
การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
224211 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยี ก ารก าหนดต าแหน่ ง บนโลกโดย
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจากดาวเที ย ม การตรวจแก้ เ ชิ ง
เรขาคณิตของข้อมูลจากดาวเทียม การนาร่อง การติดตาม
การเคลื่อนที่ของวัตถุ การใช้งานระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกร่ ว มกั บ การรั บ รู้ ร ะยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดทาแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่

224221

การรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
วิ วั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล
หลักการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการอ่าน การ
วิเคราะห์ การแปลความหมาย และการจาแนกข้อมูลภาพ
224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
Geographic Information Systems
แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ โครงสร้ าง
ฐานข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ การน าเข้ า การ
วิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
224232 การจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Database and Geo-database
Management
ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบ
ฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลทางภู มิศาสตร์ ประเภท
ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ การออกแบบและจั ด การฐานข้ อ มู ล
รูปแบบการเชื่ อมโยงฐานข้ อ มูลความสั ม พัน ธ์ข องข้ อ มู ล
ทางภู มิ ศ าสตร์ มาตรฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล สารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นชั้ น ฐานข้ อมู ล ต่า งๆ การป้ อ งกั น ฐานข้อมูล
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ใ ช้ ใ นการจั ด การฐานข้ อ มู ล และ
ฐานข้อมูลทางภู มิศาสตร์ การใช้โปรแกรมประยุ ก ต์ เ พื่ อ
การจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์
224271 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Geology
ส่ ว นประกอบ โครงสร้ า ง และกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาของโลก ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรณีภาค
อุ ท กภาค บรรย ากาศภาค แล ะชี ว ภาค แล ะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
224281 ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
Urban Geography
หลั ก การภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ ของเมื อ งและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ์กับการวางแผน
และผังเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน
กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพั ฒ นา
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ภู มิ ภ าค การอพยพเคลื่ อ นย้ า ยประชากร การคมนาคม
ขนส่ง และการเคหะ
224311 มาตรฐานแผนที่
3(2-2-5)
Map Standardization
ความส าคั ญ ของมาตราส่ว นทางภู มิ ศ าสตร์
กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนาเสนอ
บนแผนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์
กั บ การอธิ บ ายปรากฏการณ์ เทคนิ ค และปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ยวกับการจัดกลุ่ม การลดรูปแผนที่ และการแปลงสภาพ
ข้อมูลในการทาแผนที่ การกาหนดมาตรฐานข้อมูลแผนที่
ของทั่วโลกและประเทศไทย
224312 การทาแผนที่เสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Cartography
หลักการและปฏิบัติการทาแผนที่เสมือนจริง
การจัดการ การนาเสนอ การวิเคราะห์และการสื่อสารของ
สารสนเทศที่สามารถอ้างอิงเชิงพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย
ประเด็นตามความสนใจของสังคม การนาเสนอในรูปแบบ
ที่สามารถโต้ตอบได้ พลวัต และหลายมิติของการสัมผัส
ด้วยการใช้มัลติมีเดียและมัลติโมดอล
224321 โฟโตแกรมเมตรี
3(2-3-6)
Photogrammetry
พั ฒ นาการของการรั ง วั ด ด้ ว ยภาพถ่ า ยทาง
อากาศ รูปทรงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ ระบบ
การควบคุมภาพถ่ายทางอากาศและการรังวัดสร้างแผนที่
หลักการสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
224322 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล 3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
เทคนิคการประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลกั บ
งานด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดการข้อมูลภาพ
ดิ จิ ทั ล ขั้ น สู ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลายช่ ว งคลื่ น การ
วิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นเวลา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาพ
ดาวเที ย มด้ า นปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

224331

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Spatial
Management
การวิเคราะห์พื้นที่เชิงกริด การใช้ฟังก์ชันการ
วิเคราะห์ทางราสเตอร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การ
วิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยและการประยุก ต์ ใช้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ การ
กาหนดข้อมูล แปลงข้อมูล เพื่อสร้างแบบจาลองแผนที่ใน
การอธิบายสถานการณ์ต่างๆ
224332 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สาหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Applied Programming for Geographic
Information Systems
โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยภาษาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ
จัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
ประยุ ก ต์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การท างานอั ต โนมั ติ แ ละการ
สร้างแบบจาลองสถานการณ์
224333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Geographic Information Systems in
Health
การประยุกต์ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ สาเหตุ การเคลื่ อ นย้ า ย การแจก
กระจายของการเกิด โรคระบาด การเตรียมการป้ อ งกั น
และการเฝ้าระวังโรค
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมศิ าสตร์ 3(2-2-5)
Quantitative Methods in Geograph
พืน้ ฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปัญ หาทางภู มิ ศาสตร์ การแสดงผล
ข้ อ มู ล สถิ ติ พ รรณนา สถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ เ บื้ อ งต้ น การสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง การทดสอบสมมติ ฐ าน สหสั ม พั น ธ์ และการ
ถดถอย
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224351

การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Simulation and Modeling
รู ป แบบและวิ ธี ก ารจ าลองแบบ การท านาย
ปรากฏการณ์โดยวิธีการจาลองสถานการณ์การใช้ข้ อ มูล
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ จ า ล อ ง
ปรากฏการณ์เชิงพลวัตโดยใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
224371 ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
กระบวนการทางธรณีวิทยาที่สร้างรูปทรงของ
พืน้ ผิวโลก กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสารการ
พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน้าพา
กระบวนการแลกเปลี่ ย นพลั ง งานและวั ต ถุ เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
เวล า การส ารวจภาคส นามแล ะทด ล องเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทางธรณีสัณฐาน
224372 ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
Climatology
องค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปร
ของอากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์อากาศ การ
กระจาย การจาแนก และลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆ
ของโลก
224373 ภูมิศาสตร์ดิน
3(2-2-5)
Soil Geography
กระบวนการเกิดของดิน สมบัติของดิน การ
จ าแนกและการกระจายของกลุ่ ม ดิ น ในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มดินและปัจจัยทางภูมิศาสตร์
224374 ชีวภูมศิ าสตร์
3(2-2-5)
Biogeography
กระบวนการพื้ น ฐานที่ ค วบคุ ม รู ป แบบการ
กระจายทางภู มิ ศ าสตร์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต การย้ า ย ถิ่ น
วิวัฒนาการ การแยกตัว และรูปแบบเฉพาะของสิ่งมีชีวิต
ขอบเขตพืน้ ที่และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพืชและภูมิศาสตร์
ของพืช ทฤษฎีและการประยุกต์การจาแนก การทาแผนที่
และการทาบัญชีพืชพรรณธรรมชาติ การประยุกต์ใ ช้ ก าร

สารวจระยะไกล การสารวจตัวอย่างในภาคสนาม และการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารค านวณ และการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์พืชพรรณต่างๆ
224381 ทฤษฎีทาเลที่ตั้งทางภูมศิ าสตร์ 3(3-0-6)
Location Theory in Geography
การวิ เ คราะห์ ท าเลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและพฤติกรรม ผลจากรูปแบบ
ของปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ท่ี มี ต่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทฤษฎี ท าเลที่ ตั้ ง และการสร้ า ง
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
224382 ภูมิศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Geography of Agriculture
ลั ก ษณะทางกายภาพและที่ ตั้ง รู ป แบบและ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ของการเพาะปลูกและปศุสัตว์
ประเด็นของดินและแปลงที่ดิน พฤติกรรมของมนุษย์ สาระ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และทฤษฎี ท าเลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรม
การเกษตร
224383 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geography of Tourism
องค์ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จั ย ทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวความสาคัญและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่างๆ และในประเทศ
ไทย
224384 ภูมิศาสตร์การเคหะและอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Geography of Housing and Real Estate
ภู มิ ศ าสตร์ ก ารเคหะในประเทศพั ฒ นาและ
กาลังพัฒนา ความฝันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง
ความสามารถในการซื้ อ บ้ า นและความแตกต่ า งในการ
เข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านการไร้ท่อี ยู่อาศัย ประวัติศาสตร์
การจัดหาบ้านสาธารณะ ประชากรศาสตร์ของบ้านเรือน
การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและเพื่อนบ้าน
และการวิ เ คราะห์ ป ระเภทของตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
อสังหาริมทรัพย์
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224431

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Based Geographic Information
Systems
การจั ด การระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ บ น
เครื อ ข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต ตั ว แบบ TCP/IP การใช้ ง าน
โปรโตคอล การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่
ข่ายเพื่อการนาเข้า การแก้ไขการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์
และการนาเสนอข้อมูลเชิงพืน้ ที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
224432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิ ง พื้ น ที่ หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ในด้านต่างๆ
224451 แบบจาลองตัวแทนและเซลลูลา 3(2-2-5)
Agent-Based and Cellular Automata
models
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความมีระเบียบ
ทฤษฎี ค วามซั บ ซ้ อ น และทฤษฎี ค วามโกลาหลในการ
จาลองแบบเชิงพื้นที่แบบพลวัต แบบจาลองเกมชีวิตของ
คอนเวย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ าลองตั ว แทน และ
แบบจาลองเซลลูลาเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ ในด้าน
ต่างๆ
224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Research in Geographic Information
Science
ระเบียบวิธีการวิจัยและกระบวนการกาหนด
ประเด็นโครงงานที่น่าสนใจทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
การนาเสนอโครงงานและสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้

224471

สภาวะโลกร้อน
3(3-0-6)
Global Warming
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของส ภาวะโล กร้ อ น แล ะ
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์เกี่ยวกั บสภาวะโลกร้ อ น
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
224472 พื้นที่เปราะบางและเสี่ยงภัย 3(2-2-5)
Spatial Vulnerability and Hazard Risk
ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จ า ก ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แนวความคิด กระบวนการสาเหตุ แนวโน้ม และรูปแบบใน
การกระจายตั ว ทางพื้ น ที่ ข องความเปราะบางและ
ผลกระทบที่ เ ป็ น อั น ตราย การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
เหล่านั้น
224481 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
Geographic Thought
วิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์
ด้ า นแนวคิ ด ทฤษฎี และปรั ช ญา จากสมั ย คลาสสิ ก สู่
ปัจจุบันนักภูมิศาสตร์ท่ีสาคัญและอิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา
วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย
224482 การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ความสาคัญของเมืองและภูมิภาคในฐานะที่
เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย หลั ก ของมนุ ษ ย์ ลั ก ษณะของเมื อ ง
ส าคั ญ ทั่ ว โลก การแยกแยะเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ มื อ ง
เจริญเติบโต ซึ่งมีความสาคัญในการวิเคราะห์และวางแผน
เมืองที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
224491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
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224492

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
224493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อ งกั บภู มิสารสนเทศศาสตร์ ใ น
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
224494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อ งกั บภู มิสารสนเทศศาสตร์ ใ น
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
พั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์
ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจานวนและการ
แทนข้อมูล การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ความ
เสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการท างานของคอมพิ ว เตอร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ
โปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผล
ข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวลาดั บ ชนิดข้อมูล แบบ
โครงสร้าง
225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Architecture
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจานวน
รู ป แบบการแทนข้ อ มู ล พี ชคณิ ต บู ลี น และดิ จิ ทั ล ตรรกะ

ภาษาแอสเซมบลี รู ป แบบค าสั่ ง วิ ธี ก ารอ้ า งถึ ง ข้ อ มูลใน
หน่ ว ยความจ า ระบบหน่ ว ยความจ า ระบบไอโอ ระบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่
225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3(2-2-5)
Object Oriented Programming I
การออกแบบเชิ ง วั ต ถุ คลาสและซั บ คลาส
คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ลาดับชั้นของคลาส
การรวมคลาสและการวนซ้าโพรโทคอล การห่อหุ้มและ
การซ่อนข้อ มูล การเริ่มต้ นและตัวสร้ าง การพ้องรูป โอ
เวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของวัตถุ
และตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการนาไปใช้
225241 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithm
การออกแบบและวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนวิ ธี การ
วิเคราะห์ความซับซ้อน ขัน้ ตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยก
และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์
225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming language Concept
กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมและ
การเปรี ย บเที ย บ ตั ว แปลค าสั่ ง และตั ว แปลโปรแกรม
เครื่ อ งเสมื อ น ขั้ น ตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการ
ประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ การหาค่านิพจน์ การ
ควบคุมโปรแกรมย่อย
225313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 3(2-2-5)
Object Oriented Programming II
วิชาบังคับก่อน : 225211 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ1
Prerequisite
: 225211 Object Oriented
Programming I
การรั บ และแสดงผลข้ อ มู ล เทรด การเขี ย น
โปรแกรมเครื อ ข่ า ย การติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ความ
ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี เจเนริคและคอล
เลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์ การจัดการ
ข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
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225314

หัวข้อปัจจุบันทางการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Current Topics in Programming
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ส มั ย ใหม่ ท่ี เ ป็ น ที่ นิ ย ม
เทคโนโลยีหรือมาตรฐานสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรม แนวคิ ด พื้ น ฐานของภาษา รู ป แบบภาษา
ความสามารถของภาษา ไวยากรณ์ ข องภาษา การ
ประยุกต์ใช้งาน
225342 ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
เครื่องสถานะจากัด ออโตมาตาแบบกดลง ไว
ยกรณ์ ไ ม่ อิ ง บริ บ ท ฟั ง ก์ ชัน เวี ย นเกิ ด ปั ญ หาที่ ตั ด สิ น ได้
เครื่องทัวริงและการคานวณได้ ข้อจากัดของการค านวณ
แบบขัน้ ตอนวิธี
225361 ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Based System
การแทนความรู้ แ ละกระบวนการใช้ เ หตุ ผ ล
ระบบฐานความรู้ แ บบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้ แ บบ
เฟรม ระบบฐานความรู้ แ บบตรรกศาสตร์ ข้ อ ดี แ ละ
ข้อจากัด การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบ
ความสมเหตุ สมผลของฐานความรู้ เทคนิ ค ในการสร้าง
คาอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบการวางแผน
งานอัตโนมัติ
225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Technology
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบโดยใช้
แบบจาลองเชิงวัตถุ การจาลองกระบวนการทางธุรกิจโดย
ใช้แบบจาลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีของ
แบบจ าลองเชิ ง วั ต ถุ การออกแบบจ าลองฐานข้ อ มู ลเชิง
วัตถุ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-2)
Computer Science Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การจั ด ท าโครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ โครงงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกั บหัว ข้ อโครงงาน ตารางเวลาการดาเนิ น งาน

ก าหนดขอบเขต วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ จั ด ท า
ต้นแบบ จัดทาเอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และการ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
225443 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphic
พืน้ ฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิก 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
และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System Development
ทฤษฎี พื้ น ฐานของระบบส นั บ ส นุ น การ
ตัดสินใจ การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การ
จัดการองค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุน การ
ตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การ
ประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2(0-4-2)
Computer Science Project II
วิชาบังคับก่อน : 225391 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
: 225391 Computer Science
Prerequisite
Project I
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต า ม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลและการทวนสอบ แก้ จุ ด บกพร่ อ ง การ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ นาเสนอ
ผลการดาเนินโครงงาน
225493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
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225494

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
225495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Current Topics in Computer Science
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีหรือมาตรฐาน
สมั ย ใหม่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ทฤษฏี
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เ กี่ย วข้ อ ง
วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม วิ เ คราะห์ ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการ
ประยุกต์
226101 การเขียนโปรแกรมมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิ ว เตอร์ การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ ใ ช้ใน
การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา

226111

หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้น ตอนพื้นฐานเพื่ อ
การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการใน
การหาค าตอบ ผลลั พ ธ์ ท่ี ต้ อ งการ การวางแผนและ
ออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน และรหัสเทียม
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1
3(2-3-6)
Digital System Design I
ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของระบบดิ จิ ทั ล ลอจิ ก เกต
ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน
วงจรค านวณ ตั ว เข้ า รหั ส ตั ว ถอดรหั ส มั ล ติ เ พล็ ก เซอร์
ดีมัลติเพล็กเซอร์ ฟลิบฟลอบ ตัวนับ เรจิสเตอร์
การ
ออกแบบวงจรเชิงผสมและวงจรเชิงลาดับ
226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2 3(2-3-6)
Digital System Design II
วิชาบังคับก่อน : 226121 การออกแบบระบบ
ดิจิทัล 1
: 226121 Digital System Design I
Prerequisite
วงจรตรรกะเชิงผสม วงจรลาดับแบบประสาร
เวลาและไม่ประสานเวลา เทคนิคขนานและไปป์ไลน์ พีเอ
แอล ซี พี แ อลดี เอฟพี จี เ อ ภาษาบรรยายฮาร์ ด แวร์
แบบจาลองและการจาลอง การทวนสอบแบบ การทดสอบ
และแบบจ าลองความผิ ด พลาด การออกแบบเพื่ อ
ความสามารถในการทดสอบ การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Computer Electrical Circuit Analysis
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฏของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช
ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน
กาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับ
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สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระสตรง
การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
วิชาบังคับก่อน 226231 : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ทางคอมพิวเตอร์
226231 : Computer Electrical
Prerequisite
Circuit Analysis
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่งตัวนา
และตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนาแบบบริสุทธิ์
และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติต่างๆ ของสารกึ่งตั ว น า
คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์
รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์ และ เฟท
การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของไบแอส การค านวณ
อั ต ราขยาย อิ ม พิ แ ดนซ์ ด้ า นเข้ า และด้ า นออกในวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเชื่ อ มต่ อ วงจรแบบต่ า งๆ วงจรออป
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม
226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้างภายในและการทางานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หน่วยคานวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ
บั ส หน่ ว ยควบคุ ม หน่ ว ยความจ า อุ ป กรณ์ รั บ เข้ า และ
ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ประเภทการ
เข้าถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาเข้ าและส่งออก มาตรฐานในการ
รั บ ส่ ง สั ญ ญาณ การเชื่ อ มต่ อ ไมโครคอนโทรเลอร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
226312 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปั ญ หาและขั้ น ตอนวิธี อั ต ราการเติ บ โตของ
ฟังก์ชัน หลักเกณฑ์โลปิตาล สัญกรณ์เชิงเส้นกากับ การ
วิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนวิ ธี ต้ น ไม้ จ าลองการเวี ย นเกิ ด การ

วิเคราะห์ถัวเฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช
ฮี ป ต้ น ไม้ ส เปลย์ เซตไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม การแบ่ ง แยกและ
เอาชนะ กาหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการ
ย้อนรอย การขยายและจากัดเขต ขั้นตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพี
บริบูรณ์
226313 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Technologies
เทคโนโลยี ซ อฟต์ แ วร์ ส มั ย ใหม่ พื้ น ฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งกรอบการท างาน สถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์
ทฤษฎี ก ารใช้ ง าน การตรวจสอบความผิ ด พลาด การ
ประยุกต์ใช้งาน
226323 วงจรรวมดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital Integrated Circuit
ประวั ติ แ ละภาพรวม คุ ณ สมบั ติ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
สสาร โครงสร้ า งตั ว ผกผั น โครงสร้ า งตรรกะเชิ ง ผสม
โครงสร้างตรรกะเชิงลาดับ หน่วยความจาและแถวลาดับ
ตรรกะ การวางผัง เทคนิคการออกแบบ
226342 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์
องค์ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ การประเมิ น สมรรถนะ การ
เชื่ อ มต่ อ และการสื่ อ สาร โครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรม
ระบบหน่ ว ยความจ า การจั ด การติ ด ต่ อ อุ ป กรณ์ รั บ เข้ า
ส่ ง ออก โครงสร้ า งและการออกแบบหน่ ว ยประมวลผล
ชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ท่มี ีสมรรถนะสูง
226343 สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 3(2-2-5)
Real-time embedded system
หลักการระบบเรียลไทม์ สถาปัตยกรรมสมอง
กลฝังตัว การทางานพร้อมกัน การเขียนโปรแกรมระบบ
สมองกลฝั ง ตั ว และเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา การหาค่ า
เหมาะที่สุดในการโปรแกรม การบูรณาการฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในแง่ของสถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว
การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
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226344

หุ่นยนต์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Robotics
ประวัติหนุ่ ยนต์ ประเภทหุน่ ยนต์ ส่วนประกอบ
หุ่ น ยนต์ อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณ การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ
ควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
226345 หัวข้อปัจจุบันทางด้านระบบฮาร์ดแวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Hardware System
หลั ก การออกแบบระบบฮาร์ ด แวร์ ส มัยใหม่
ภาษาสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์
เทคโนโลยี ห รื อ มาตรฐานสมั ย ใหม่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
ฮาร์ ด แวร์ การออกแบบระบบฮาร์ ด แวร์ ส มั ย ใหม่ ด้ ว ย
แบบจาลอง การประยุกต์ระบบฮาร์ดแวร์สมัยใหม่เพื่อการ
ควบคุม
226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
Computer and Data Communications
เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล และมาตรฐาน
ระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อ มูล
เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณ
กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
วิชาบังคับก่อน : 226351 คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูล
:
226351
Computer and Data
Prerequisite
Communications
หลักการเบื้องต้น การออกแบบ การปฏิ บั ติ
และประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง
ระหว่างเครือข่าย การจัดเส้นทาง การประยุกต์ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คุณภาพของการให้บริการ ความมั่นคง
226353 ระบบแบบกระจายและขนาน 3(3-0-6)
Distributed and Parallel System
ระบบและสถาปัตยกรรมขนานและกระจาย
การเขี ย นโปรแกรมขนานและกระจาย ขั้ น ตอนวิ ธีขนาน

หน่วยประมวลผลหลายแกน ระบบคลัสเตอร์ ระบบคลาวด์
ระบบกริด การประยุกต์ระบบขนานและกระจาย
226356 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Current Topics in Network Systems
เทคโนโลยีระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือ ข่าย
สมัยใหม่ เทคนิคการอกแบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลใน
เครื อ ข่ า ย มาตรฐานการสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสมั ย ใหม่
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
เสี ย งพู ด การได้ ยิ น ระบบเสี ย ง การวิ เ คราะห์ เ สี ย งพู ด
พื้ น ฐานการประมวลผลสั ญ ญาณเสี ย งพู ด การแทน
เสี ย งพู ด การรู้ จ าเสี ย งพู ด การสั ง เคราะห์ เ สียงพูด การ
ประยุกต์การประมวลผลเสียงพูด
226374 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีข้อมูล
3(2-2-5)
Current Topics in Data Processing
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล สมั ย ใหม่
พื้นฐานเกี่ยวข้อง วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิธีการประมวลผล
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแสดงข้อมูล การประยุกต์ใช้
งาน
226391 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
Computer Engineering Project I
การเตรี ย มโครงร่ า งโครงงานวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม
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วัตถุประสงค์และขอบเขต ตารางเวลา การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ การนาเสนอหัวข้อและเอกสาร
226454 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ไร้สาย 3(2-2-5)
Wireless Local Area Networks
วิชาบังคับก่อน : 226351 คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูล
: 226351 Computer and Data
Prerequisite
Communications
เครือข่ายไร้สาย ข่ายงานบริเวณเฉพาะแบบไร้
สาย เทคโนโลยี และมาตรฐาน ชั้นการควบคุมการเข้ า ใช้
สื่อและชั้นกายภาพ คุณภาพการบริการ ความมั่นคง การ
ใช้งาน หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
226455 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Security
พื้นฐานมั่นคงคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงการ
สื่อสารอินเทอร์เน็ต การให้บริการจาเป็นทางด้านความ
ปลอดภัยได้แก่ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการเข้าถึง
บู ร ณภาพและการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล การจั ด
เส้ น ทาง ไฟร์ ว อลล์ เครื อ ข่ า ยส่ ว นตั ว เสมื อ น และความ
มั่นคงเว็บ
226462 เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
Data Mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมื อง
ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจ าแนก ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม
ขัน้ ตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)
Natural Language Processing
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ
วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาธรรมชาติ การตีความหมาย
ทางอรรถศาสตร์ ไวยกรณ์ ตัวแจงส่วน การประยุก ต์ ใ ช้
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
226473 หลักการกรรมวิธีสื่อประสม 3(3-0-6)
Principles of Multimedia Processing
ประเภทของสื่ อ การจ าแนกประเภทสื่ อ
คุณลักษณะและความต้องการของสื่อผสม โครงสร้างและ

แบบจ าลองส่ ว นเก็ บ สื่ อ ประสม ระบบสารสนเทศสื่ อ
ประสม หลั ก การฐานของภาพและภาพเคลื่ อ นไหว
มาตรฐานการรหัส ภาพ มาตรฐานรหัส ภาพเคลื่อ นไหว
มาตรฐานรหัสเสียง มาตรฐานรหัสเสียงพูด การประยุกต์
สื่อประสม
226481 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สังคมออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล
226492 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (0-6-3)
Computer Engineering Project II
วิชาบังคับก่อน : 226491 โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
: 226491 Computer Engineering
Prerequisite
Project I
การพั ฒ นาโครงงาน การทบสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลงและ
สรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
226493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
226494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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227111

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พืน้ ฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์ แ วร์ ความ
ต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิด
ซอฟต์ แ วร์ การทดสอบซอฟต์ แ วร์ การบ ารุ ง รั ก ษา
ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แ วร์ การจัดการโครงแบบ
ซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์
227212 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิยามกระบวนการ แบบจาลองกระบวนการ
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ การพั ฒ น าแล ะปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการ การประเมินคุณภาพกระบวนการ มาตรฐาน
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
227221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
กระบวนการพั ฒนาซอฟต์ แวร์ เชิ งวัต ถุ การ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความต้องการ
แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพลาดับ
แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบ
รู ป การออกแบบ การแปลงฐานข้ อ มู ล สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ต ถุ
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัว ข้อทางเทคโนโลยี
เชิงวัตถุท่กี าลังอยู่ในความสนใจ
227231 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented
Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ ความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้ า งและเชิ ง วั ต ถุ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ คลาส
อินสแตนท์ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสร้างและการ
ทาลาย การสืบทอดและการพ้องรูป การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ การทดสอบ
ฟังก์ชันเชิงวัตถุ

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 อ ฟ ต์ แ ว ร์
กระบวนการความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ
ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การ
รวบรวมความต้ อ งการและเทคนิ ค การก าหนดความ
ต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อกาหนดความ
ต้องการซอฟต์แวร์ การจัดการความต้องการ การจัดการ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต้องการ
227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์ แ วร์
แบบจาลองคุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและมาตรฐาน
คุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงานเป้าหมายสาหรับการวัด
ซอฟต์แวร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณ ฑ์และ
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แอดทริ บิ ว ต์ ภ ายในผลิ ต ภั ณ ฑ์
แอดทริ บิ ว ต์ ภ ายนอกผลิตภั ณ ฑ์ การจั ด การการวั ดและ
คุณภาพ
227315 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture and Design
หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธี
ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดสถาปั ต ยกรรมโดยใช้ แ นวคิ ด การ
วิ เ คราะห์ เ ค้ า โครงเรื่ อ ง รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม การ
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ หลักการ
ของการออกแบบซอฟต์ แ วร์ ยู เ อ็ ม แอลเบื้ อ งต้ น แบบ
รู ป การออกแบบซอฟต์ แ วร์ แบบรู ป การสร้ า ง แบบรู ป
โครงสร้าง แบบรูปเชิงพฤติกรรม
227316 การสร้างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Evolution
วิธีการและสัญกรณ์รายละเอียดการออกแบบ
เครื่องมือการพัฒนา มาตรฐานและรูปแบบการเขียนรหัส
ค าสั่ ง การทบทวนในระดั บ เดี ย วกั น การท าเอกสาร
ประกอบซอฟต์ แ วร์ การท าความเข้ า ใจโปรแกรม การ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์ กระบวนการบารุงรักษาซอฟต์แ วร์
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วิ ศ วกรรมย้ อ นกลั บ การเปลี่ ย นองค์ ป ระกอบ การ
ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ การจัดการ
ข้อยกเว้น การทนทานต่อความผิดพร่อง การจัดการโครง
แบบซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
227322 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Project Management
แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อฟต์ แ วร์
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้
การประมาณความเสี่ ย งโครงการและการจั ด การ การ
ประมาณงบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิค ที่ ใช้
ประมาณการณ์ คณะท างานโครงการ การควบคุ ม
โครงการ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การประยุ ก ต์
การสอบทานกระบวนการ มาตรวัดและวิธกี ารสาหรับการ
ประเมินโครงการ
227324 หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Engineering
หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านกระบวนการ
และขัน้ ตอนวิธีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักการและวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ยวข้อ ง แบบจาลอง
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์แนวโน้ม การ
ประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
227332 หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer
Programmimg Development
หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทางด้ า นเทคนิ ค
สมั ย ใหม่ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรม ภาษาคอมพิ ว เตอร์
สมัยใหม่ท่ีเป็นที่นิยม กรอบการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบ
ภาษา การประยุกต์ใช้งาน

227341

หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิธีการจัดการ
ข้อมูล
3(2-2-5)
Current Topics in Data Management
Methodologies
หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจด้ านเทคโนโลยี ห รื อ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการข้อมูล หลักการและ
วิธีการที่เกี่ยวข้องข้อง สถาปัตยกรรมข้อมูล การจัดการ
องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาทางธุรกิจ
227351 หัวข้อปัจจุบันทางด้านความมั่นคงทาง
ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Security
หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจด้ านเทคโนโลยี ห รื อ
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงทางซอฟต์ แ วร์
หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้อง นโยบายความมั่นคงทาง
ซอฟต์ แ วร์ การตรวจสอบระดั บ ความมั่ น คง การ
ประยุกต์ใช้งาน
227352 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ
3(2-2-5)
Component-based Software
Development
แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ
วั ฎ จั ก รการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง องค์ ป ระกอบ การ
วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการเชิ ง องค์ ป ระกอบ การเลื อ ก
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เ ชิงองค์ป ระกอบ การระบุและ
ป รั บ แ ต่ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ เ ชิ ง
องค์ประกอบ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ การ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ
227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project 1
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การจัดทาโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกั บหัว ข้ อโครงงาน ตารางเวลาการดาเนิ น งาน
ก าหนดขอบเขต วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ จั ด ท า
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ต้นแบบ จัดทาเอกสารแผนการดาเนินโครงงาน และการ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
227417 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Verification and Validation
พื้ น ฐ า น ก า ร ท ว น ส อ บ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ การ
ตรวจตราการออกแบบและชุ ด ค าสั่ ง การทดสอบแบบ
กล่องดา การทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบเชิงสถิติ
การทดสอบข้อบกพร่ อง การวิเคราะห์และออกรายงาน
ปัญหา
227423 จริยธรรมและกฎหมายสาหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
1(1-0-2)
Law and Ethic for Software Engineering
จรรยาบรรณและการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
ส าหรั บ วิ ศ วกรรมซอฟต์แ วร์ หลั ก เกณฑ์ ค วามประพฤติ
ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตัว ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
2(0-6-3)
Software Engineering Project 2
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต า ม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์
ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ นาเสนอผลการ
ดาเนินโครงงาน
227493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

227494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
229101 การวาดเส้นพื้นฐานสาหรับกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Fundamental Drawing for Graphics
and Multimedia
หลั ก การวาดเส้ น การวาดเส้ น ภาพหุ่ น นิ่ ง
การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ การวาด
เส้นสามมิติแบบเพอร์ส เพคที ป การวาดเส้นสร้ างสรรค์
เทคนิ ค การลงสี การประยุ ก ต์ ก ารวาดเส้ น มาใช้ ใ นงาน
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
229102 พื้ น ฐ า น ศิ ล ป ะ ส า ห รั บ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Fundamental Art for Graphics and
Multimedia
แนวคิ ด ศิ ล ปะ ทั ศ นธาตุ ปรั ช ญาศิ ล ปะ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ องค์ประกอบศิลป์
ทฤษฎี สี การออกแบบกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การค้ น หา
แนวทางสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล หลักจิตวิทยาสาหรับนัก
ออกแบบ พื้นฐานศิลปะสาหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย การ
ผสมผสานทักษะทางศิลปะร่วมกับเทคโนโลยี
229111
ประวัตศิ าสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
History of Graphics and Multimedia
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะตะวั น ตก ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
ตะวั น ออก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมกั บ งาน
ออกแบบกราฟิ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานออกแบบ
กราฟิ ก กั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง
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229112

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphics Design
ความรู้ เ บื้อ งต้ น งานออกแบบคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ ก หลั ก การออกแบบ การสร้ า งสี แ ละแสงในงาน
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ศิ ล ปะกั บ การออกแบบกราฟิ ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น อ อ ก แ บ บ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก การใช้ซ อฟต์ แวร์ส าเร็จ รู ปตกแต่ ง
ภาพดิจิทัล และสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การนาเสนอ
ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การประยุกต์ใช้งานออกแบบ
กราฟิกกับงานด้านอื่นๆ
229113 ภาพประกอบดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Illustration
หลั ก การออกแบบและวาดภาพประกอบ
ดิจิทัล หลักการเล่าเรื่องด้วยภาพ การวาดภาพสิ่งมีชีวิต
การวาดภาพสัดส่วนมนุษย์ การวาดภาพสิ่งของ การวาด
การ์ตูน การปะติดปะต่อวัตถุต่าง ๆ การประยุกต์ศิลปะไทย
และศิ ล ปะชาติ พั น ธุ์ ใ นงานภาพประกอบดิ จิ ทั ล การใช้
ซอฟแวร์สาเร็จรูปสร้างภาพประกอบดิจิทัล
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 การทางานของ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของกล้อง
ถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงกับการถ่ายภาพ
การถ่ า ยภาพโดยแสงธรรมชาติ การถ่ า ยภาพในห้ อ ง
สตู ดิ โ อ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ตกแต่ ง ภาพ การสื่ อ
ความหมายด้วยภาพอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ การประยุ ก ต์
การถ่ า ยภาพส าหรั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การจั ด
นิทรรศการภาพถ่ายขนาดเล็ก
229211 การขึ้นรูป 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Modeling
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ งาน 3 มิ ติ สั ด ส่ วน
มนุษย์เพื่อในงานออกแบบตัวละคร 3 มิติ การสร้างฉาก
ประกอบ 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในการออกแบบ
และขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่งแสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่

พืน้ ผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงาน
ด้านอื่นๆ
229213 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Computer Graphics for Printing
ความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยี
และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัด
องค์ประกอบ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สีในการออกแบบ
ระบบกริ ด การจั ด วาง เลย์ เ อาท์ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์
ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์
สาเร็จรูปสาหรับออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประวัติ
ความเป็นมาของตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสร้างสรรค์ตัวอักษร
229214 การสร้ า งสรรค์ ก ราฟิ ก เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
3(2-2-5)
Environmental Graphics Design
ความรู้เบื้องต้นการออกแบบสิ่งแวดล้อม การ
ชี้ น าทาง การสื่ อ ความหมายของสถานที่ การสร้ า ง
เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ สถานที่ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น งานออกแบบ
นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุกต์
เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ น าเสนอในการจั ด นิ ท รรศการ งาน
กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผลงาน
เพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์และนาเสนอ
สื่อศิลปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง
229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น งานออกแบบมั ล ติ มี เ ดี ย
องค์ ป ระกอบของมั ล ติ มี เ ดี ย แนวคิ ด การออกแบบงาน
มัลติมีเดีย เทคนิคและกระบวนการสร้า งงานมัล ติมี เ ดี ย
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบจาก
ประสบการณ์ผใู้ ช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปออกแบบ
งานมัลติมีเดียเบื้องต้น การนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย การ
ประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับงานด้านอื่นๆ
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229222

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)
2D Animation
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคโนโล ยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิ ว เตอร์ ใ น
การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ 2 มิ ติ การผลิ ต งานแอนิ
เมชั่น 2 มิติ การผลิตงานโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เบื้องต้น การ
ประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติกับงานด้านอื่นๆ
229223 ทฤษฎีแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Theory of Animation
ความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิ
เมชั่น ประเภทงานแอนิเมชั่น เทคนิคและความรู้พื้นฐาน
งานแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชั่น ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ วิธีการเล่ า
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานแอนิเมชั่นกับงานมัลติมีเดีย
229311 กราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย ส าหรั บ เว็ บ ไซต์
3(2-2-5)
Graphics and Multimedia for Website
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น การออกแ บบ เว็ บ ไ ซ ต์
องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บ ไซต์ การใช้สีในการ
ออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ในการสร้ า งเว็ บ ไซต์ การพั ฒ นา
เว็ บ ไซต์ ติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ การประยุ ก ต์ ง านออกแบบ
กราฟิกและมัลติมีเดียกับการสร้างเว็บไซต์
229312 การสร้างโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร
3(2-2-5)
Storyboarding and Character Design
ความรู้เบื้องต้นในการเขียนบท กระบวนการ
ถ่ายทอดความคิด พืน้ ฐานทักษะการเล่าเรื่อง การวางโครง
เรื่อง การวางแก่นเรื่อง การสร้างปมขัดแย้งในเรื่อง การ
เขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์ความรู้สึกในงานเขียน
การเขียนสตอรีบอร์ด หลักการออกแบบตัวละครสาหรับ

งานแอนิเมชั่น สัดส่วนที่เหมาะสาหรับตัวละคร การระดม
แนวคิดและการสร้างสรรค์บุคลิกลักษณะตัวละคร การ
แสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครในแบบต่างๆ การ
ออกแบบท่าทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ
229313 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์
3(2-2-5)
Brand Identity Design
การสร้ า งสรรค์ อั ต ลั ก ษณ์ การออกแบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละตราสิ น ค้ า การสื่ อ สารแบรนด์ ความ
แตกต่ า งระหว่ า ง แบรนด์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเครื่ อ งหมาย
การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ หลั ก การออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ การ
พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค
229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน
3(2-2-5)
Universal Graphics and Multimedia
หลั ก การมี จิ ต สาธารณะ หลั ก การของการ
ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนในประเทศ
ไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อสิ่งแวดล้อม
การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ ผู้ พิ ก ารและ
ผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับงาน
สาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสาหรั บ
การศึ ก ษา การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ยเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว
229315 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับนวัตกรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Creative Local Community Wisdom
and Innovation of Graphics and
Multimedia Design
งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัต กรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องค์ความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 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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กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนาเสนอด้ วย
รูปแบบต่างๆ
229316 แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม
3(2-2-5)
Traditional Animation
ประวัติงานแอนิเมชั่น สร้างแอนิเมชั่นโดยการ
ทาสมุดดีด การวาดลงบนฟิล์มโดยตรง การวาดบนกระจก
แอนิเมชั่นเม็ดทราย แอนิเมชั่นแบบสต็อปโมชั่นแบบต่างๆ
เช่น เคลย์แอนิเมชั่น คัตเอาท์แอนิเมชั่น พิกซิลเลชั่น การ
ประยุ ก ต์ ง านแอนิ เ มชั่ น แบบดั้ ง เดิ ม กั บ งานกราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
229321 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5)
3D Computer Graphics and Animations
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ เทคโน โล ยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ
การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิติ การผลิตงาน แอนิเมชั่น 3 มิติ การผลิตงาน
โมชั่นกราฟิก 3 มิติ เบื้องต้น การประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว
3 มิติกับงานด้านอื่นๆ
229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ
3(2-2-5)
Digital Video and Audio
ความรู้ เ บื้อ งต้ น งานดิ จิ ทั ล วิ ดีโ อและออดิโอ
กระบวนการผลิตวิดีทัศน์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในงาน
วิดีทัศน์ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง องค์ประกอบภาพ
สาหรับงานวิดีทัศน์ การจัดแสงสาหรับงานวิดีทัศน์ การ
เขียนบทและสตอรีบอร์ดสาหรับงานวิดีทัศน์ การวางแผน
การถ่ายทา การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและ
เสี ย ง การออกแบบเสี ย ง การออกแบบสื่ อ ดี วี ดี การใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสร้างงานวิดีทัศน์
229323 การนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Multimedia Presentation
กระบวนการคิดการนาเสนอ รูปแบบของการ
นาเสนอสื่อมัลติมีเดีย การสร้างผลงานสื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
นาเสนอ การใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูปสร้างสรรค์การนาเสนอ
ผลงานมั ล ติ มี เ ดี ย แอ็ ค ชั่ น สคริ ป ต์ เ บื้ อ งต้ น ส าหรั บ การ

น าเสนอผลงานมั ล ติ มี เ ดี ย การสร้ า งสรรค์ แ ฟ้ ม สะสม
ผลงาน การพู ด เพื่ อ การน าเสนอผลงาน การพั ฒ นา
บุคลิกภาพสาหรับการนาเสนอ
229324 การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Design
ความรู้เบื้องต้นงานอินเตอร์แอคทีฟ ลักษณะ
และประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย พฤติกรรม
ของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ สื่ อ เชิ ง โต้ ต อบ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบ
อิ น เตอร์ เ ฟส การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ การ
ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้
อินเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่นๆ
229325 การสร้างสรรค์เกมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Game Production
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของเกม หลั ก การ
ออกแบบเกม การออกแบบปฎิ สั ม พั น ธ์ ข องเกม การ
ออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของเกม การ
ออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉากหลังในเกม
การจั ด การกราฟิ ก ของเกม การจั ด การเสี ย งของเกม
ระบบเกมอัจฉริยะ การผลิตเกมโดยใช้เครื่องมือและภาษา
โปรแกรมอย่างง่าย
229326 โมชั่นกราฟิก
3(2-2-5)
Motion Graphics
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น โมชั่ น กราฟิ ก ส าหรั บ งาน
อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่นกราฟิก
เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก 2
มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษสาหรั บ การสร้า งสรรค์
โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูปกับการสร้างสรรค์
โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่ นกราฟิ กในงานอิน เตอร์
แอคทีฟ
229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์
3(2-2-5)
Interactive Digital Content
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับสื่ออินเตอร์
แอคที ฟ ในอนาคต สื่ อ อิ น เตอร์ แ อคที ฟ กั บ กลยุ ท ธ์ ท าง
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การตลาด พื้ น ฐานการสื่ อ สารการตลาด องค์ ป ระกอบ
ดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่ออินเตอร์แ อคทีฟ
พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิ ทัลคอนเทนต์ การวิจารณ์
งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์
229328 การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์
3(2-2-5)
Digital Visual Effect
ความรู้เบื้อ งต้นในการสร้ างวิ ชวลเอ็ ฟ เฟ็ ก ต์
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานภาพยนตร์ และวิ ชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิ้ งวัตถุ กั บมุ มกล้อ ง เทคนิคการ
ซ้ อ นภาพเคลื่ อ นไหว เทคนิ ค การสร้ า งวิ ช วลเอ็ ฟ เฟ็ ก ต์
รูปแบบต่างๆ เช่น ระเบิด พายุ ไฟ ควัน การใช้ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์กับงานด้านอื่นๆ
229391 จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ กราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
1(1-0-2)
Graphics and Multimedia Professional
Ethics
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ส่ ว น บุ ค ค ล แล ะ
บุ ค ลิ ก ภาพทางสั ง คมเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ
จริ ย ธรรมและคุ ณธรรมในการประกอบวิชาชี พด้านงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน
งานกราฟิ ก และงานมั ล ติ มี เ ดี ย ลิ ข สิ ท ธิ์ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน
งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย
229392 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย หลั ก การ
ต่ า งๆ ขั้ น ตอนและวิ ธี วิ จั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ
มั ล ติ มี เ ดี ย การเลื อ กสรรหั ว ข้ อ งานวิ จั ย สมมติ ฐ านใน
งานวิ จั ย การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสรุ ป ผล
ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
229411 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล 3(2-2-5)
Information Graphics Design

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น การออกแบบเชิ ง ข้ อ มู ล
ประสิทธิภาพการสื่อข้อมูล หลักการออกแบบการสื่อสาร
หลักการออกแบบเชิงข้อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบ
กราฟิก การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การสร้างกราฟิก
นาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิ
ภาพ การประยุกต์กราฟิกเชิงข้อมูลกับงานด้านอื่นๆ
229413 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Film Production
ความรู้เบื้องต้นงานภาพยนตร์ ความสาคั ญ
ของสื่ อ ภาพยนตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ ส ากล
วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ประเภทของ
ภาพยนตร์ อุ ป กรณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การถ่ า ยภาพยนตร์
กระบวนการงานถ่ายทาภาพยนตร์ การสื่อความหมายใน
ภาพยนตร์ สุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นภาพยนตร์ บทบาทสื่ อ
ภาพยนตร์ต่องานกราฟิกและมัลติมีเดีย
229492 โครงงานด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Computer Graphics and Multimedia
Project
นาเสนอหัวข้อ บรรยายผลงาน อภิปรายงาน
ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การ
พั ฒ นาโครงงานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การประยุ ก ต์ ใ ช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดทาผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และความถนัดของตนเอง การนาเสนอโครงงาน
ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
229493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
229494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
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ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การใช้
เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์
ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบลาดับ โครงสร้า ง
ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก โครงสร้ า งควบคุ ม แบบท าซ้ า
หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ
235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการ
แบบเชื่ อ มโยง สแตก คิ ว ต้ น ไม้ กราฟ การวิ เ คราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพและความซั บ ซ้ อ นของขั้ น ตอนวิ ธี การ
เรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ
แฮชชิ่ง การเวียนเกิดการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและ
ขัน้ ตอนวิธี
235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Concepts and
Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์แ ละออกแบบ
ระบบด้วยยูเอ็มแอล แบบจาลองยูสเคส แบบจาลองเชิง
โครงสร้าง แบบจาลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ
คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การรับทอด
การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน
235014 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร การ
จัดการกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ
จัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การ
ติดตาย การจัดการหน่วยความจาหลักและหน่วยความจา
เสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้ อมูล ความ
มั่นคงและการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ

235015

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขัน้ ตอนวิธีการค้นหาการแทน
ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก
เบื้อ งต้ น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม หุ่นยนต์
235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว
กระทาการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและแสดงผล
ข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบ
ทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ชนิด
ข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์
235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปั ต ยกรรมของอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ
ปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ฐานของโปรแกรมประยุ ก ต์ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการ
พัฒนาส่วนติดต่อกั บผู้ ใ ช้ แบบกราฟิ ก การส่งผ่านข้ อ มู ล
การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
235023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้ านลู ก ข่ า ย
การเขี ย นโปรแกรมด้ า นแม่ ข่ า ย ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรมเวิร์ค
ทางภู มิ ส ารสนเทศ การออกแบบเว็ บ ไซต์ แ ละเว็ บ เพจ
กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์

962 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

235024

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5)
Visual Programming
องค์ ป ระกอบของภาษาวิ ช วล การเขี ย น
โปรแกรมประยุ ก ต์ แ บบวิ น โดวส์ การใช้ ก ล่ อ งเครื่ อ งมื อ
การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรม
แบบอิ ง เหตุ ก ารณ์ การแก้ จุ ด บกพร่ อ งและการจั ด การ
ข้อผิดพลาด การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์
235031 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และ
ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สั ม พั น ธ์ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สั ม พั น ธ์ การท าให้ อ ยู่ ใ นรู ป บรรทั ด ฐาน ภาษาสอบถาม
การประมวลผลรายการ ฐานข้ อ มู ล แบบกระจาย การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ
มั่นคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความมั่นคง
และการป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืน
สภาพ การล็ อ คเทคโนโลยี ใ หม่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูล
235032 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Networks
เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การส่ ง
ข้อมูลและสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อ มูล
แบบอนาลอกและดิจิตอล แบบจาลองโอเอสไอ โปรโตคอล
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของ
เครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ส ลั บ เส้ น ทาง อุ ป กรณ์ ค้ น หาเส้ น ทาง
อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การ
จั ด เส้ น ทางแบบคงที่ แ ละแบบพลวั ต ความมั่ น คงของ
เครือข่าย
235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structured Analysis and Design
องค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนา
ระบบ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ การวิ เ คราะห์ ค วาม

ต้ อ งการ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์ แ วร์
รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจาลอง
เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ ข้อกาหนดความต้องการ
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
3(2-3-6)
Security in Computer Systems and
Networks
การบุ ก รุ ก และการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การรั ก ษาความปลอดภั ย
เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจ
สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และ การยืนยัน
ตัวบุคคลใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ ความมั่นคงของ
ระบบเมล์ ความมั่นคงไอพีความมั่นคงเว็ปไซต์ การบุกรุก
ในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุก
รุ ก และระบบป้ อ งกั น ไฟล์ ว อลล์ ซอฟต์ แ วร์ รัก ษาความ
ปลอดภัย
235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-3-6)
Software Engineering
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์
ของวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ กระบวนการซอฟต์ แ วร์
แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์ แ วร์ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยทาง
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์ แ วร์ การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ การรื้ อ ปรั บ
ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง
การจั ด การโครงแบบซอฟต์ แ วร์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ซอฟต์ แ วร์ หลั ก การเชิ ง วั ต ถุ แ ละยู เ อ็ ม แอล กรอบงาน
หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต และความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน และการประยุกต์ เมทริกซ์ และระบบ
สมการเชิงเส้น
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241112

คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
241121
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธพี ิสูจน์ การพิสูจน์
ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และ
ระบบจานวนจริง
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ตศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่อง
อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง และฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวคเตอร์ ข องจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์ เทคนิ ค การ
อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อ นุ พั น ธ์
รูปแบบยังไม่กาหนด
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม
เส้นเบื้องต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
241211
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสั จพจน์ คลาส
และเซต ฟั ง ก์ ชั น ความสั ม พั น ธ์ คลาสอั น ดั บ บางส่ ว น
สั จ พจน์ ก ารเลื อ กและหลั ก การซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั น จ านวน
ธรรมชาติ เลขคณิ ต จ านวนเชิ ง การนั บ และเลขคณิ ต
จานวนเชิงอันดับที่
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ เส้ น ตรง
ระนาบ พืน้ ผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ระบุทิศทางและเกร
เดียนต์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน หลายตัวแปรและการประยุกต์

ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ พื้นที่ผิว ปริพันธ์ หลาย
ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวน
จริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
241223 ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจานวน
เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค สมการ
ไดโอแฟนไทด์ ก าลั ง ของจ านวนเต็ ม ในระบบมอดุ โ ล n
จานวนเต็มแบบเกาส์
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุ ป กรุ ป การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น สมสั ณ ฐาน
กรุ ป วั ฏ จั ก ร โคเซต กรุ ป ย่ อ ยปรกติ กรุ ป ผลหาร ริ ง
อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง
การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ อ งต้ น และการประยุ ก ต์
เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีช คณิ ต ระบบตรรกศาสตร์ แ ละ
ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนั บ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
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241321

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ์ ส มมู ล ค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริ ก ซ์
ระบบสมการเชิ ง เส้ น และผลเฉลย ตั ว ก าหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า
ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบือ้ งต้น
241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรมของโล
รองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบื้องต้น
241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด
แพร่ ก ระจายในการค านวณ การวั ด และการทดสอบค่า
ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง
สาหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบ
วิธีทาซ้าสาหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
241324 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
การประมาณค่ า ในช่ ว งและพหุ น ามส าหรั บ
การประมาณค่า อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
241331 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข พืน้ ผิว
ในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ อิ น ทิ ก รั ล สามชั้ น และการประยุ ก ต์
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลตาม
พื้นผิว อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
พื้ น ฐานแนวคิ ด ของเอกสาร โครงสร้ า ง
เอกสาร และกระบวนการสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์

พื้ น ฐาน การใช้ ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นทา ง
คณิตศาสตร์ เครื่องมือสาหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เทคนิคการนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
241333 พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ
ได้ อ ย่ า งเดี ย ว โดเมนแบบยุ ค ลิ ด ริ ง ของพหุ น าม ฟี ล ด์
ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้ งต้น
241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดาเนินการ
แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์ -แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด
ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิ
คู่ เ สมอกั น รู ป แบบเชิ ง เส้ น คู่ ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภาย ใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต์
241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีช คณิ ต ระบบตรรกศาสตร์ แ ละ
ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนั บ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยี บ นปริ ภู มิ แ บบยุ ค ลิ ด ลิ มิ ต และ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย
ทฤษฎี บ ทฟั ง ก์ ชั น โดยปริ ย าย ปั ญ หาค่ า สุ ด ขี ด ปริ พั น ธ์
หลายชั้น
241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบั ติ ข องจ านวนเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ ชั น มู ล ฐาน
การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรม
กาลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์
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241422

โครงงาน
3(0-6-3)
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ
หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการทฤษฎี
และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241431 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า
และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์
ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลสเชอร์และอินทีเรียร์ ลาดับและ
การลู่เข้า ความต่อเนื่อง การคอมแพกต์และการคอนเนค
เตด
241432 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพ
เชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ แฮมิลตัน กราฟระบุ
ทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สีของกราฟ การจับคู่
กันของกราฟ
241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อยของ
เวกเตอร์ สนามสเกลาร์ แ ละสนามเวกเตอร์ การหา
อินทิกรัลของเวกเตอร์ การประยุกต์ของเวกเตอร์ในวิชา
เรขาคณิตและวิชากลศาสตร์
241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์
การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลง ฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล
พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบ
241435 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
การค้นคว้า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข้อ
พิเศษในทางคณิตศาสตร์ การเขียนเป็นรายงาน และการ
นาเสนอด้วยปากเปล่า

241441

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านคณิตศาสตร์
241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฎิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
241443 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรื อ
เอกชน
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสาร และการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพี
ริออดิก พันธะเคมี และโครงสร้ างโมเลกุ ล ปริมาณสาร
สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน
อั ล คี น อั ล ไคน์ สารประกอบอะโรมาติ ก เอคิ ล เอไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน
กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
หลักการพืน้ ฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์
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การเปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
242105 เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จ ล น ศ า ส ต ร์ เ ค มี ส ม ดุ ล เ ค มี ก ร ด เ บ ส
สมดุ ล กรดเบสในน้า สมดุ ล ของเกลื อ ที่ ล ะลายได้ น้ อ ย
สมดุ ลของอิ ออนเชิ งซ้ อน ไฟฟ้ าเคมี ธาตุ เรพรี เซนเตที ฟ
ธ า ตุ ท ร า น ซิ ช ั น เ ค มี นิ ว เคลี ย ร์ สารชี ว โมเลกุ ล เคมี
อุตสาหกรรม
242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-7)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกค์เคมี จลนศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริย าของสารอิ น ทรี ย์ ป ระเภทต่ า งๆ
ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะโรมาติก ออร์ แกนโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน
กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล
242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกค์เคมี จลนศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริย าของสารอิ น ทรี ย์ ป ระเภทต่ า งๆ
ได้แก่ อัคเคน อันคีน อัลไคน์ สารอะโรมาติก ออร์แกนโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน
กรดคาร์บอก ซิลิก และสารชีวโมเลกุล
242111
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊ ส และทฤษฎี จ ลน์ ข องแก๊ ส สมบั ติ ก าร
ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนาความ
ร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนาไป
ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ
เกาะกั น ทางโมเลกุ ล จลนศาสตร์ เ คมี แ ละการประยุ ก ต์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว
ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่ างสารประกอบอิ น ทรี ย์
และอนิ น ทรี ย์ การจ าแนกสารประกอบอิ น ทรี ย์ ต ามหมู่
ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การ
เรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา และประโยชน์ของ
สารประกอบชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติไฮโดรคาร์บอน
และสารอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี
ของสารประกอบอินทรีย์
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์ โ ดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร เช่น การสกัดด้วยตัวทาละลาย
วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับ เครื่อ งมือ ทางเคมี
วิเคราะห์ เช่น อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี
โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตเม
ตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโคร
มาโทกราฟี
242221
เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนทาการวิเคราะห์
สถิติท่ีใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนักและ
การตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตกรด
ด่ า ง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรี ด อกซ์ การ
สกั ด ด้ ว ยตั ว ทาละลาย ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ข องวิ ธี
ทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟี กระดาษ โครมาโทกราฟี
เยื่อบาง โครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน คอลัมน์
โครมาโทกราฟี
242241 เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริได
เซชัน พันธะและโครงสร้ างในสารประกอบอิน ทรีย์ การ
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จาแนกหมูฟ่ ังก์ชัน การอ่านชื่อและสมบัติของสารประกอบ
อิ น ทรี ย์ การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารประกอบ
แอลเคน แอลคี น แอลไคน์ อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน
ออร์ ก าโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟี น อล อี เ ทอร์ รวมทั้ ง
ศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์
242242 เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิ กิ ริย าของสารประกอบแอลดี ไฮด์ คี โ ตน
ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ท่ี ต าแหน่ ง แอลฟ่ า คาร์ บ อนของ
สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน
เฮเทอโรไซคลิ ก กรด คาร์ บ อกซิ ลิ ก แล ะอนุ พั น ธ์
คาร์ โ บไฮเดรต กรดอะมิ โ น โปรตี น และการสั ง เคราะห์
สารอินทรีย์เบื้องต้น
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊ สและทฤษฎี จลนพลศาสตร์ เคมี ของแก๊ ส
ปรากฏการณ์การถ่ายเท การแพร่ผ่าน ความหนืด การนา
ความร้อนและกฎการกระจายของแมกซ์เวลและโบสแมน
อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี สมบั ติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสมอย่างง่าย สมดุลวัฏ
ภาค จลนพลศาสตร์ เ คมี การเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า กลไกการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า หลั ก การและการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ คมี ข อง
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม เคมีพื้นผิว เคมีเชิงแสง การดูด
ซั บ ทางกายภาพและเคมี การดู ด ซั บ ไอโซเทอม ระบบ
คอลลอยด์ ไมเซลล์ สมบั ติ ท างกายภาพของแมคโคร
โมเลกุล โครงสร้าง พลังงาน และผลของสารละลาย
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ของ
อัลตร้าไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรด
สเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตร
โฟโตเมตรี โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๊สโครมาโทกราฟี

และโครมาโทกราฟี ข องเหลวสมรรถนะสู ง บทน าสู่ เ คมี
วิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเบื้องต้น
242331
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสร้ า งของอะตอม ทฤษฏี อ อร์ บิ ทั ล เชิ ง
อะตอม ทฤษฏีการกาบังประจุในอะตอม สัญลักษณ์ของ
เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสร้าง
ของโมเลกุ ล และทฤษฎี ท่ี อ ธิ บ ายรู ป ร่ า งของโมเลกุ ล
ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตั วทา
ละลายที่เป็นน้าและไม่ ใ ช่น้า และทฤษฎีอธิบ ายพัน ธะใน
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
4 (3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง
คุณลักษณะ สเปคโตรสโคปีเบื้องต้นของสารประกอบอนิ นทรี ย์
สมบัติต่างๆของสารประกอบโคออร์ดิ เนชัน เสถียรภาพ
เทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยา
ของเคมีอนินทรีย์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
โลหะอินทรีย์
242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
หลั กการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎี และการ
ประยุ กต์ การหาโครงสร้ างของสารประกอบอิ นทรี ย์ โดยใช้
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด สเปค
โตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปคโตรสโคปี
และแมส สเปคโตรสโคปี
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อ ที่ได้รับความ
สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนทิ ว บ์ นาโนชี ท ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ของไหลสภาวะวิกฤต
ซุปเปอร์คอนดักเตอร์ คอนดักติ้งพอลิเมอร์ ผลึกเหลว คว
อสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การนา
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ การออกแบบวัสดุ ตัวเร่ง และ
ยาชนิดใหม่ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของ
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เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เช่น อะตอม
มิ ก ฟอร์ ส ไมโครสโคปี สแกนนิ่ ง ทั น เนลลิ่ ง ไมโครสโคปี
สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปี ทันเนลลิ่งอิเล็กตรอนไม
โครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ์เรย์และนิวตรอน การ
สะท้อนของรังสีเอ็กซ์เรย์ และ โซลิดสเตทนิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนส์
242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง
ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ สัณฐานวิทยาของพอ
ลิเมอร์ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอ
ลิเมอร์แบบต่างๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ และเทคนิค
ในการวิ เ คราะห์ ม วลโมเลกุ ล สมบั ติ ท างความร้ อ นและ
เชิ ง กล ของพอลิ เ มอ ร์ การล ะล าย ของพอลิ เ ม อ ร์
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม รวมถึง
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ในเชิงพาณิชย์
242413 เคมีคานวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
วิธีการคานวณทั่วไป รวมทั้งแอบอินิชิโอ เซ
ไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล
วิ ธี ผ สมผสานกลศาสตร์ ค วอนตั ม และกลศาสตร์ เ ชิ ง
โมเลกุล และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น
242414 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 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 กี่ ย ว กั บ
ความก้าวหน้าและทฤษฎีใหม่ ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่
อาจแตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา
242415 อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics
งานความร้อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงาน
ภายในพลั ง งานเสรี กฎต่ า งๆ ของอุ ณ หพลศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์เคมีในกระบวนการทางเคมี และ
กายภาพ เทอร์โมไดนามิกส์สถิติ

242423

การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารของเคมี
วิเคราะห์ในหลากหลายงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร อาหาร
และยา อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ การประยุ ก ต์ กั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
3(2-2-5)
Sample Preparation for Chemical
Analysis
ความสาคัญของการเตรียมตัวอย่างส าหรั บ
การวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง
ในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๊าซ การประยุกต์ใช้
เพื่อการเตรียมตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหารและตัวอย่าง
ทางชีวภาพ
242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎี เครื่องมือ และ การประยุกต์ใช้ของเคมี
วิเคราะห์เชิงไฟฟ้า วิธีโพแทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี คอน
ดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี
242426 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
ระบบนิ เ วศ ภาวะมลพิ ษ ผลกระทบของ
สภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ
การป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจาวัน จริยธรรมและจร
รณยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
242427 หัวข้อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry
การบรรยายและอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่
น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีวิเคราะห์
ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดยเน้นการใช้งานเพื่อ
ชุมชน
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242431

การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
ธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร์ทในสารธรรมชาติ
และสารสังเคราะห์ เคมีของธาตุแลนทาไนด์และแอกติไนด์
เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถวที่ 2 แถวที่ 3
242432 เคมีชีวอนินทรีย์
3(3-0-6)
Bioinorganic Chemistry
สารประกอบอนิ น ทรี ย์ ใ น ระบบชี วภ าพ
อิทธิพลของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาท
ของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ
242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Material Chemistry
การสังเคราะห์วัสดุอนินทรีย์ ความรู้พื้นฐาน
ของผลึก สมบัติของออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน สมบัติ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แม่ เ หล็ ก และแสงของวั ส ดุ อ นินทรีย์
สารประกอบที่ มี สู ต รไม่ เ ป็ น ไปตามมวลสารสั ม พั น ธ์ ซี
โอไลต์ งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอนินทรีย์
242434 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Special Topics in Inorganic Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่ ทางเคมี
อนินทรีย์ ทัง้ ทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(2-2-5)
Chemistry for Ceramic
โครงสร้างพืน้ ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิ
เกต สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของวั ส ดุ เ ซรามิ ก กระบวน การผลิ ต เซรา มิ ก ท า ง
อุตสาหกรรม
242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Organic Chemistry
คาร์โบเนียมไอออน คาร์แบนไอออน อนุมูล
อิสระและคาร์บีน การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลไกและ
วิธีการตรวจสอบไอออน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง
เคมีอนิ ทรีย์ในปัจจุบัน

242442

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(3-0-6)
Organic Synthesis
การวิ เ คราะห์ ออกแบบ และจั ด จ าพวก
กระบวนการสั ง เคราะห์ วิ ธี วิ เ คราะห์ แ บบย้ อ นกลั บ
ปฏิกิริยาต่างๆ ที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์ เช่น ออกซิเดชัน รีดักชัน และการสร้างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห์
โอเลฟิน ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห์โดยใช้โลหะ
อินทรีย์ และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Products
การจาแนกสารประกอบจากธรรมชาติ
การสั ง เคราะห์ ท างชีวเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างโดย
วิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพและการนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ 3(3-0-6)
Organic Stereochemistry
สเตอริโอไอโซเมอร์ สมมาตรและโครงแบบ การ
จาแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร์ สเตอริโอ
เคมีของโมเลกุลแบบที่เป็นวงและไม่เป็นวง การสังเคราะห์
แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติคัล ไคราล
ลิตีในโมเลกุลที่ปราศจากศูนย์กลาง
242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3(2-2-5)
Heterocyclic Chemistry
การจาแนกและการเรีย กชื่ อ สมบัติทางเคมี
และวิธกี ารสังเคราะห์สารประกอบของสารประกอบเฮเทอ
โรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบ
ที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทัง้ ชนิดที่อะตอมทัง้ สองเป็น
ชนิ ด เดี ย วกั น และต่ า งชนิ ด กั น สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิ ก ในชี วิ ต ประจ าวั น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ต่ อ
ชุมชน เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
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242451

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางเคมี ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
242452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ก า ร ค้ น ค ว้ า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิ ป ราย ในหั ว ข้อ ทางด้านเคมี
242453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เคมี ในฐานะพนั ก งาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
242454 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จั ด ระบบ และสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์ แ ละเมแทบอลิซึม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์ นิ เ วศวิ ท ยาและ
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 วั ฒ นาการของสั ต ว์ ระบบอวั ย วะและส รี ร วิ ทย า
เปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ท ฤ ษ ฎี เ ซ ล ล์ ส ม บั ติ พื้ น ฐ า น ข อ ง เซล ล์
องค์ ป ระกอบเคมี พื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชีวิ ต พลั ง งานชี ว ภาพ
การท างานของเอนไซม์ ใ นกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องเยื่ อหุ้ ม เซลล์และองค์ ป ระกอบ
ของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุ ก รรม สรีรวิทยา
ของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์
243212 ชีววิทยาของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างละเอียด
องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
243251 นิเวศวิทยา
4(3-3-8)
Ecology
หลั ก การทางนิ เว ศวิ ทย า ปั จ จั ย จ า กั ด
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างสิ่ง มี ชีวิต และไม่ มี ชีวิต ในสิ่งแวดล้อม
การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ์
243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ส า ร
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลั ก ของ
เมนเดลและนอกเหนือกฏของเมนเดล การจาลองตัวของดี
เอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การซ่อมแซม
ดี เ อ็ น เอและการเกิ ด การกลายพั น ธุ์ เทคนิ ค ทางอณู
ชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
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243301

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ มโนทั ศ น์ ข องดาร์ วิ น
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ
ชี วิ น พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระชากร การคั ด เลื อ กตามธรรมชาติ
และการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการมห
ภาค วิวัฒนาการจุลภาค การเกิดสิ่งมีชีวิ ตใหม่และความ
หลากหลาย การกาเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลื อก
โลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์
243321 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ใน
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้าและพืช ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์แสง การลาเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญ
และพัฒนาของพืช กลไกการตอบสนองต่อความเครียด
243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและวั ฏ จั ก รชี วิ ต
ของพืชในดิวิชันต่างๆ การจัดจาแนก วิวัฒนาการของส่วน
ต่างๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนือ้ เยื่อ องค์ประกอบและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชชั้นสูง โครงสร้าง
ภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวั ยวะที่ไม่
เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งและหน้าที่
ของระบบอวัยวะต่างๆ ในสัตว์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ
และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ
ซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย
ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ แล ะการค ว บ คุ ม
สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย

243332

สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrate Zoology
สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า นิ เ ว ศ วิ ท ย า
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์
ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ตั้ ง แต่ โ ปรโตซั ว จนถึ ง สั ต ว์ ท่ี มี แ กน
ลาตัวชั้นต่า
243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ
อวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ
วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
243341 พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวั ติ แ ละความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์
การแบ่ ง เซลล์ แ ละการสร้ า งเซลล์ สื บ พั น ธุ์ หลั ก การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือ กฎ
ของเมนเดล ลิ ง เกจและครอสซิ ง โอเวอร์ การถ่ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจาลองดีเอ็นเอและ
การแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิดการกลาย
พันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุศาสตร์ปริมาณ
และประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2-3-6)
Cytogenetics
ก า ร แ บ่ ง เ ซ ล ล์ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห น้ า ที่ แล ะ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ จ า น ว น โ ค ร โ ม โ ซ ม
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืช
สัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Ecology and Behavior
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศกั บ สั ต ว์
วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่ า งกั น
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร
สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร
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ระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา
การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่ เพื่อการอนุรักษ์
243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว 3(2-3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิ เ วศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทาง
นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศและทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยว
243361 การวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
Drawing and Photography in Science
เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์การวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพ การวาดภาพ
ลายเส้ น การวาดภาพแสดงลัก ษณะทางกายวิ ภ าคและ
สั ณ ฐานของพื ช สั ต ว์ และภาพธรรมชาติ เทคนิ ค และ
หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้องดิจิตอลและ
การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการผลิ ต รู ป ภาพและ
เอกสาร
243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมู่ หลั ก การทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจาแนกความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
243421 อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
หลั ก การอนุ ก รมวิ ธ านพื ช และระบบวิ ท ยา
การจัดจาแนกหมวดหมู่ การกาหนดชื่อวิทยาศาสตร์ การ
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ จ า ว ง ศ์ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความสาคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ

243423

การเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญ เติ บ โต
ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
Orchid Biology
ชี ว วิ ท ยาของกล้ ว ยไม้ การเพาะเลี้ ย ง การ
จ าแนกสกุ ล และชนิ ด กล้ ว ยไม้ ท่ี ส าคั ญ การขยายพั น ธุ์
กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกกล้วยไม้เชิงการค้าและ
การตลาดเพื่อการส่งออก
243432 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชี ว วิ ท ยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติ ก รรมของแมลง นิ เ วศวิ ท ยาของแมลง แมลงสังคม
การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช
สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2-3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์ โ มนในสัต ว์ มีก ระดู กสั น หลั ง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทางาน
และการควบคุมระบบต่อมไร้ ท่อในสัตว์มี กระดู กสัน หลั ง
และไม่มีกระดูกสันหลัง
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243434

ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะต่างๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับ
ปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน
243435 ปักษีวิทยา
3(2-3-6)
Ornithology
สั ณ ฐานวิ ท ยาและหน้ า ที่ ข องอวั ยวะของนก
วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน
ของนก การอนุรักษ์นก
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Genetics
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ ใ นมนุ ษ ย์
ความผิดปกติ ข องยี นและโครโมโซม โรคทางพัน ธุ ก รรม
มะเร็ ง กั บ ยี น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางอณูชีว วิ ทยาใน
การศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชี ว วิ ท ยาระดั บ
โมเลกุลโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม กลไกการ
ควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจาลองตัวเอง
ของดี เ อ็ น เอ การลอกรหั ส และการแปลรหั ส การกลาย
พันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้าน
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2–3-6)
DNA Technology
หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคโนโลยีรี
คอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยีน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอในงานด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลั ก ษณะของมลพิ ษ ทางน้ า ทางอากาศและ
ทางดิ น สาเหตุ ข องการเกิ ดปั ญ หามลพิษ ในสิ่ งแวดล้อม

ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ม ล พิ ษ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อม
243452 ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของแหล่ ง น้ าจื ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อมน้าจืด
243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous
Wisdom
ชี ว วิ ท ยาของสิ่ ง แวดล้ อ ม และระบบนิ เ วศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ
เชื่ อ ท้ อ งถิ่ น กั บ การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
243461 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บ รั ก ษาตัว อย่าง การท า
สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุ ป กรณ์
และเครื่องมือทางชีววิทยา
243462 เทคโนโลยีชวี ภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิต
สัตว์ การเพาะเลีย้ งเซลล์ต้นกาเนิด การผลิตวัคซีน เทคนิค
ทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิต พลังงานทดแทนและ
บ าบั ด สิ่ ง แวด ล้ อ ม เทคโนโล ยี ก ารหมั ก จุ ลิ น ท รี ย์
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางเคมี การสกั ด และการแย ก
สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Current Topics in Biology
การศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย
ทางชีววิทยาในหัวข้อต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน
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243471

การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
Apiculture
ชี ว วิ ท ยาของผึ้ ง พฤติ ก รรมและการสื่ อ สาร
การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง โรคและศัตรูข องผึ้ง
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผ้ึงช่วยผสม
เกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้ งผึ้ง
243472 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย
ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู
สัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
243473 การควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Biological Control
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารควบคุ ม ประชากรของ
ศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ ชีววิทยาของศัตรูพืชและสัตว์ ศัตรู
ทางธรรมชาติ ท่ี น ามาใช้ ใ นการควบคุ ม โดยชี ว วิ ธี
ความสัมพันธ์และผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีต่อ
ระบบนิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว์อย่าง
บูรณาการ
243474 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธี การในการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่ อ
จากส่ ว นต่ า งๆ ของพื ช การใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นการ
ปรับปรุงพันธุพ์ ืช การขยายพันธุพ์ ืชปริมาณมากในเวลาสั้น
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
243491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา
243492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านชีววิทยา

243493

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี ว วิ ท ยา ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
243494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics 1
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2
มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์
ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่น
ของแสง ความร้ อ นและระบบก๊ า ซอุ ด มคติ เทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics 2
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และสนามไฟฟ้ า กฎ
ของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสตรงและอุ ป กรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์
การเหนี่ยวนา การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก เนื่ อ งจากกระแสไฟฟ้ า ที่
เปลี่ ย นแปลง วงจรและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน ทฤษฎี
สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ กั ม มั น ตรั ง สี แ ละนิ ว เคลี ย ส ก าเนิ ด
ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติและ
2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น สมดุ ล เชิ ง สถิ ต และ
สมบั ติ ข องสสาร กลศาสตร์ ข องไหล เทอร์ โ มไดนามิ กส์
คลื่ น และการสั่ น สะเทื อ น เสี ย ง ทั ศ นศาสตร์ ไฟฟ้ า และ
แม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 975

244104

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์
การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลัง
ของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุ ณสมบัติ ทางกายภาพและของ
ของไหล ฟิ สิ ก ส์ ข องการหายใจ ความร้ อ นและอุ ณหพล
ศาสตร์ คลื่ น เสี ย งและการได้ ยิ น ทั ศ นศาสตร์ แ ละทั ศ น
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์
ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุ ล ของแรง ก าลั ง บิ ด ความยื ด หยุ่ น ของ
สาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม
กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของ
กระแสเลื อ ด ความตึ ง ผิ ว แคพิ ล ารี ออสโมซิ ส การ
ขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง
และการตอบสนอง คลื่นอัลทรา โซนิกส์ กัมมันตภาพรังสี
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
1(0-3-2)
Scientific Method in Physics
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ค่ า ความผิ ด พลาด
ข้ อ มู ล ตั ว แปรเดี่ ย ว ทฤษฎี ท างสถิ ติ แ ละวิ ธี ก ารถดถอย
อุปกรณ์บางชนิดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวิเคราะห์การ
ทดลองบางประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง การ
บันทึกผลการทดลอง กราฟชนิดต่างๆ และการวิเคราะห์
การคานวณค่าผิดพลาด
244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์
ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง
อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ และสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย ปั ญ หาค่ า
เริ่มต้นและขอบเขต 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
ศู น ย์ ก ลาง การเคลื่ อ นที่ ใ นกรอบอ้ า งอิ ง ไม่ เ ฉื่ อ ย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮ
มิลตันเบื้องต้น
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ศักย์เทอร์
โมไดนามิ ก ส์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องแมกซ์ เ วลล์ สมการ
สถานะ การเปลี่ ย นเฟส วั ฎ จั ก รเครื่ อ งกลความร้ อ น
กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่ น แบบต่ า ง ๆ สมการคลื่ น ในหลายมิติ
คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แ บบฟู เ รี ย ร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า และ
สนามแม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหาค่าขอบเขต สมการ
แมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยภาษา
ระดับสูง รูปประโยคและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรม ตัว
แปรต่างๆ การเลือกทิศทางการทางาน การเขียนฟัง ก์ ชัน
คานวณทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์
244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั่วไป, ทฤษฎีควอนไทเซซัน, ฟิสิกส์ของอะตอม, ทวิภาพ
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ของคลื่นและอนุภาค, คลื่นโอกาสและสมการชเรอดิงเจอร์
, ฟิสิกส์ของของแข็ง, ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
244281 การทดลองฟิสกิ ส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน
ของสสาร แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน สมบัติ
ของของไหล
244282 การทดลองฟิสกิ ส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริกและ
สารแม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การอินเตอร์โปเลต การประมาณ การหาค่า
ของการอินทิเกรต และอนุพันธ์ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหา
ผลเฉลยของสมการที่ไ ม่ เ ป็น เชิง เส้น การหาคาตอบของ
สมการอนุพันธ์แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส้น
การวิ เ คราะห์ ค วามคลาดเคลื่ อ น การค านวณค่ า ไอเกน
และไอเกนเวกเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
ข้อจากัดของกลศาสตร์แผนเดิม และแนวคิด
เบื้ อ งต้ น ของกลศาสตร์ ค วอนตั ม ฟั ง ก์ ชั น คลื่ น และ
ความหมายของฟั ง ชั น ก์ ค ลื่ น หลั ก ความไม่ แ น่ น อน ตั ว
ดาเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอ
ดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบ่อศักย์ การเคลื่อนที่
ของอนุภาคทะลุผ่านเข้ากาแพงศักย์ ตัวสั่นฮาร์โมนิก และ
โมเมนตัมเชิงมุม
244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
อะตอมคล้ายไฮโดรเจน กลศาสตร์เมทริ ก ซ์
การเปลี่ยนเบซิสและการทาเมทริกซ์ให้ทแยงมุม วิธีการ
ประมาณสาหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่

ขึ้ น กั บ เวลา ทฤษฎี ก ารรบกวนแบบขึ้ น กั บ เวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิงเบื้องต้น
244313 กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น สมการของลาก
รองจ์ การประยุกต์ใช้กลศาสตร์แบบลากรองจ์ สมการของ
แฮมิ ล ตั น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ลศาสตร์ แ บบแฮมิ ล ตั น
พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง
ของไหลสถิต พลศาสตร์ของไหล
244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชั น
การแจกแจงแบบต่างๆ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์
เวลล์-โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิติแบบโบสไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
244331 ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
Optics
คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง
เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การลากเส้นเส้นรังสี
อเบอร์เรชันของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การ
แทรกสอด การเลี้ ย วเบนและการวิ เ คราะห์ฟู เ รี ย ร์ สลิต
เดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์
244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
ความรู้พื้นฐานทางแสง และความสัมพันธ์ของ
วัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ์เปล่งแสง สิ่งประดิษฐ์ตรวจรับแสง
เลเซอร์ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ การสื่ อ สารด้ ว ยแสง การ
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สาร
กึ่งตัวนา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ การ
ออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิ ล เลเตอร์ วงจรสวิ ต ชิ ง หลั ก การเบื้ อ งต้ นเกี่ ยวกับ
ดิ จิ ทั ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรรวมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการ
ประยุกต์
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244342

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสื่อ
การสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
การประยุกต์ การเขียนโปรแกรม โปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ความพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างง่าย สาหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม รัง
สีเอ็กซ์ องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส
แรงนิวเคลียร์ แบบจาลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี
อัตรกิริยาของการแผ่รังสีกับสสาร เครื่องมือวัดและการวัด
การแผ่รังสี เครื่องเร่งอนุภาค ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์
ของนิวตรอน การแบ่งแยกตัวและการรวมตัวของนิวเคลียส
แหล่งพลังงานนิวเคลียร์
244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้ า งผลึ ก การเลี้ ย วเบนของคลื่ น โดย
ผลึกและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่น
ไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง ทฤษฎี
แถบพลังงานผลึกกึ่งตัวนาและผลึกเหลว พืน้ ผิวเฟอร์มิ
244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวั ดปริมาณทาง
ดาราศาสตร์ อุ ป กรณ์ ท างดาราศาสตร์ เวลาทางดารา
ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไป
ของดาวฤกษ์ เนบิวลา แกแลกซี่
244381 การทดลองฟิสกิ ส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ ย วกั บ การเกิ ด ภาพจากทั ศ นอุ ป กรณ์ สมบั ติ ข องแสง
การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเท
วินินและนอร์ตัน

244382

การทดลองฟิสกิ ส์ชั้นสูง 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ โฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟ้า
เสปกตรัมของอะตอม เซลล์สุริยะ
244421 เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
มนุ ษ ย์ กั บ การใช้ พ ลั ง งาน สถานภาพใน
ปั จ จุ บั น และในอนาคตของแหล่ ง พลั ง งาน แนวทางและ
นโยบายในการประหยั ด พลั ง งาน การน าพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงาน
น้ า พลั ง งานจากลม พลั ง งานจากความร้ อ นใต้ พิ ภ พ
พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานในแง่
เศรษฐศาสตร์
244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition
System
หลักการวัดทางฟิสิ กส์ อุ ปกรณ์และเทคนิ ค
การวัด ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับ
ระบบข้ อ มู ล วงจรและโปรแกรมควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร แ ป ล ง ป ริ ม า ณ ท า ง ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น
สั ญ ญาณไฟฟ้ า การแปลงสั ญ ญาณอนาลอกเป็ นดิจิทัล
การสอบเทียบมาตรฐาน
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
สถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ ชุ ดค าสั่ ง การเชื่ อมต่ อกั บวงจร
ภายนอก การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงและการประยุกต์
244451 ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
โครงสร้างและการทางานของระบบชี ว ภาพ
กลศาสตร์เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ของเซลล์
ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา เทคนิคทางชีว
ฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางชีวฟิสิกส์
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นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ความรู้ เ บื้อ งต้ น ฟิ สิก ส์ ข องของแข็ ง ทางด้าน
โครงสร้างและแถบพลังงาน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การ
วั ด โครงสร้ า งด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน สมบั ติ
เฉพาะและโครงสร้างของวัสดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ 2
มิติและการประยุกต์
244461 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนาและสารตัวนายวดยิ่ง
3(3-0-6)
Semiconductor and Superconductor
Physics
ชนิ ด โครงสร้ า งพั น ธะ โครงสร้ า งผลึ ก และ
โครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนา ทฤษฎีรอยต่อ พีเอ็น และรอยต่อโลหะสารกึ่ง ตัวนา การนาไฟฟ้าในสารกึ่ง
ตัวนา การวัดสมบัติทางฟิสิกส์ในสารกึ่งตัวนา โครงสร้าง
การท างานและการสร้ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น าชนิ ด
ต่างๆ สมบัติทางกายภาพของตัวนายวดยิ่ง ปรากฏการณ์
สภาพนายวดยิ่งวิกฤติ ตัวนายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง
ทฤษฎี บี ซี เ อส ทฤษฎี กิ น ซ์ เ บิ ร์ ก -ลั น เดา ปรากฏการณ์
ทั ล เนลลิ่ ง ตั ว น ายวดยิ่ง อุ ณ หภู มิ สูง และการประยุ ก ต์ใช้
ตัวนายวดยิ่ง
244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต์กลศาสตร์
ท้องฟ้า ระบบโลก-ดวงจันทร์ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ า
และสสาร แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคู่ อุณหภูมิ
และสเปกตรัมของดาว การเคลื่อนที่ของดาว พลศาสตร์
ของดาราจักร องค์ประกอบของเอกภพ วิวัฒนาการของ
เอกภพ
244491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อสักถามในประเด็นทางด้านฟิสิกส์

244492

โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง หรือ ด้าน
ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ การบันทีกและวิเคราะห์ผล การ
เขียนรายงานวิชาการและการนาเสนอ
244493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์
244494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ฟิ สิ ก ส์ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
244495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฟิ สิ ก ส์ใ นฐานะพนั กงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
244496 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topic in Physics
การบรรยาย อภิ ป ราย และการน าเสนอ
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั นทางฟิ สิก ส์ ด้ า นทดลอง หรื อ
ด้านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์
245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics(ซ้ากับ 244105)
ทฤษฏี ฟิ สิ ก ส์ ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ โครงสร้ า งและ
หน้าที่ของร่างกายมนุษย์ สมดุลของแรง กาลังบิด ความ
ยื ด หยุ่ น ของสาร การหมุ น ความเฉื่ อ ยด้ า นการหมุ น โม
เมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด
การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารีออสโม
ซิส การขยายตัวของปอด การเกิดความร้อนในร่างกาย
กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์
กัมมันตภาพรังสี
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246101

วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
ค านิ ย ามของวั ส ดุ ศ าสตร์ ความส าคั ญ ของ
การพั ฒ นาวั ส ดุ ประเภทของวั ส ดุ สมบั ติ ข องวั ส ดุ
เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุในชีวิตประจาวัน วัสดุยุคใหม่และการ
ประยุกต์
246201 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry of Materials
โครงส ร้ า ง พั น ธะเคมี ไฮบริ ด ได เซชั น
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย า อ ย่ า ง ง่ า ย ของ
สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจาแนกหมู่ฟังก์ชัน
และการอ่ า นชื่ อ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เร
โซแนนซ์ ทอโทเมอริซึม ไอเซเมอร์ สเตอริโอเคมี อิทธิพล
ของการก าบั ง ประจุ ใ นอะตอม ปฏิ กิ ริ ย ากรด -เบส
สารประกอบโคออดิเนชัน และสารประกอบโลหะอินทรีย์
246202 โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ3(3-0-6)
Structure and Imperfection of Materials
โครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ซ และระบบผลึ ก
ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องในของแข็ง การ
ตรวจสอบความบกพร่ อ ง ผลของความบกพร่ อ งที่ มี ต่ อ
สมบัติของวัสดุ
246221 โลหะและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Metals and Metal Processing
กระบวนการผลิ ต โลหะและโลหะผสม การ
หล่อขึน้ รูป การขึ้นรูปทางกล การเชื่อมและการต่อ
กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการทา
ผิวสาเร็จ
246231 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Ceramics and Ceramic Processing
พันธะเคมีในวัสดุเซรามิ กส์ โครงสร้าง และ
คุณสมบัติของเซรามิกส์ การผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
เซรามิ ก ส์ การอบผนึ ก ส ารประกอบอนิ น ทรี ย์ ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ตั วเติม การจัดเรียงตัวของอนุภาค
สารแขวนลอย การบด การขึ้น รู ป ชิ้ น งานทางเซรามิ กส์
กระบวนการหลังขึ้นรูป

246241

พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Polymers and Polymer Processing
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร์ การ
จาแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์พอลิ เมอร์
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์และการ
หามวลโมเลกุ ล ลั ก ษณะเฉพาะทางความร้ อ นและการ
ทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ
หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิ
เมอร์ และการตกแต่งชิน้ งานสาเร็จ
246251 ความปลอดภัยในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Processing Safety
หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิต ความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการใน
การผลิ ต การจั ด การระบบเพื่ อ ป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปัญหา
การประเมินความเสี่ยงและอันตราย
246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Chemical Industry
การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอล
คาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ เม็ดสีและสี
ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก การปรับสภาพน้าและการ
บาบัดน้าเสีย
246261 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ
1(0-3-2)
Chemical Industry and Materials
Technology Laboratory
การท าแม่ พิ ม พ์ ปู น ปาสเตอร์ การขึ้ น รู ป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การหล่อโลหะและกระบวนการทาง
ความร้อนของโลหะ โครงสร้างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูป
ทางความร้ อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก การสั ง เคราะห์
ฟองน้าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ การขึ้นรูปฟิล์ม เยื่อและเยื่อ
กระดาษ สบูแ่ ละสารซักฟอก การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์
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246301

อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6)
Thermodynamics and Phase
Transformation
กฎทางอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาคแบบไบนารีและ
เทอนารี การแพร่ ใ นวั ส ดุ จลนศาสตร์ ข องการเกิ ด
นิวเคลียสและปฏิกิริยา การจาแนกปริมาณของโครงสร้าง
จุ ล ภาคและการแปลงวั ฏ ภาคในวั ส ดุ การเกิ ด ผลึ ก
พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาค
246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ 3(2-3-6)
Mechanical and Thermal Properties of
Materials
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทาง
อิ
ลาสติ ก แอนอิ ล าสติ ก และวิ ส โคอิ ล าสติ ก ของของแข็ ง
กลไกความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ์
ของความเค้นและความเครียด สมบัติทางความร้อน ความ
เค้นเนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชิงความร้อน
246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
ของวัสดุ
3(2-3-6)
Electrical Optical and Magnetic
Properties of Materials
กฎของโอห์ ม การน าไฟฟ้ า โครงสร้ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ ทฤษฎีระดับพลังงานของของแข็ง
ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนา สภาพการนายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริก
การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก วัสดุ
แม่เหล็กแบบอ่อน วัสดุแม่เหล็กแบบแข็ง และการวัดสมบัติ
ทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
246304 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 1
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials I
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบของ
เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ เ ชิ ง แสง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี
และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ความร้ อ น การวิ เ คราะห์ ข นาดอนุภาค
และการทดสอบสมบัติเชิงกลด้วยวิธีมาตรฐาน
246305 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Quality and Environmental
Management Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9000 และระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อ ม ISO 14000
ข้ อ ก าหนด ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเข้ า สู่ ร ะบบบริ ห าร
คุณภาพ การจัดทาเอกสาร ทาแผนงาน และการทบทวน
เอกสารในระบบการบริหาร นโยบายการดาเนินงาน การ
ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน การขอรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ และการรักษาระบบ
246306 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Electronics
ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรขยายกระแส
และแรงดั น วงจรกรองสั ญ ญาณ วงจรกรองความถี่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโครงงานขนาดเล็ก
246311 วัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composite Materials
บทน าเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ป ระกอบ การจ าแนก
ประเภท องค์ ป ระกอบมู ล ฐ านข องวั ส ดุ ปร ะ ก อ บ
คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ
วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน
246312 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3(3-0-6)
Nanotechnology and Nanomaterials
บทนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
โครงส ร้ า งของนาโนวั ส ดุ แ บบ 0-1-2 มิ ติ การหา
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์นา
โนวัสดุ การประยุกต์ใช้งานนาโนวัสดุ
246313 การสึกหรอ
3(3-0-6)
Wear
ปั ญ หาจากการสึ ก หรอ ไตรโบโลยี เ บื้ อ งต้น
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 การสกัดโลหะและการทาให้
บริสุทธิ์
3(2-3-6)
Metals Extraction and Refining
โลหกรรมและสิ น แร่ การแต่ ง แร่ อุ ณ หพล
ศาสตร์ ใ นโลหกรรม แผนภาพริ ช าร์ ด สั น -เอลลิ ง แฮม
แผนภาพอาณาเขตในโลหกรรม จลนพลศาสตร์ ข อง
ปฏิ กิ ริย าเคมี ใ นการเปลี่ ย นสิ น แร่ เ ป็ น โลหะ เชื้อ เพลิ ง ใน
โลหกรรม กากถลุง กระบวนการแยกโลหะด้วยความร้อน
กระบวนการแยกโลหะด้วยน้า กระบวนการแยกโลหะด้วย
ไฟฟ้า
246331 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(3-0-6)
Cement Technology
บทนาเทคโนโลยีซีเมนต์ ประเภทของซี เมนต์
วัตถุดิบและการผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ องค์ประกอบเคมี
ของซีเมนต์ ผลกระทบของสัดส่วนองค์ประกอบต่อสมบัติ
ของซีเมนต์ สมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ ตัวเติมต่าง ๆ
คอนกรีตและคอนกรีตชนิดพิเศษ
246332 เซรามิกส์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electroceramics
องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์สถานะของแข็ง
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ตัวนา ไดอิเล็กทริกและฉนวน
เซรามิกส์เพียโซอิเล็กทริก เซรามิกส์ไพโรอิเล็กทริก เซรา
มิกส์อิเล็กโตรออฟติก และเซรามิกส์แม่เหล็ก และการวัด
สมบัติของเซรามิกส์ไฟฟ้า

246341

การนาพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่ 3(2-3-6)
Polymer Recycling
เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท การ
ลดขนาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เพื่ อ การแปรใช้ ใ หม่ การ
หลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้
ใหม่สาหรับพลาสติกชนิดต่ าง ๆ กระบวนการแปรใช้ใหม่
เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน
246342 พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bio-polymers
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ
พอลิ เ มอร์ จ ากธรรมชาติ แ ละอนุ พั น ธ์ ข องพอลิ เ มอร์
เหล่ า นั้ น โครงสร้ า ง ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหล่ ง
วัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียมพอลิเมอร์ชีว ภาพ
จากวั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ วิ ธี ก ารย่ อ ยสลายของพอลิ เ มอร์
ชีวภาพ
246351 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
สมดุ ล มวลของระบบที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
และระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร้อนของระบบที่
ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผา
ไหม้ สมดุลมวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม
246352 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีใน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Chemical Kinetics and Chemical
Industrial Reactor
พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องจลนพลศาสตร์ เ คมี
การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของเครือข่าย การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิคงเหมาะ การเลือกและ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ อุ ณ หภู มิ แ ละผลกระทบพลังงาน
การดูดซับและการเร่งปฏิกิริยา และปรากฏการณ์การถ่าย
โอนมวลในปฏิกิริยา
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246401

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 2
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials II
การหาความหนาแน่น การหาน้าหนักโมเลกุล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าไวโอเล็ต วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรสโกปี เทคนิ ค การวั ดการเรื อ งแสง
อิ น ฟราเรดและอะตอมมิ ก แอบซอฟชั น สเปกโทรสโกปี
เครื่ อ งมื อ ทางโครมาโทรกราฟี นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เร
โซแนนซ์ และแมสสเปกโทรมิเตอร์
246402 หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
3(3-0-6)
Selected Topics in Chemical Industry
and Materials Technology
ความก้ า วหน้ า เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ทางด้ า น
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และหัวข้อพิเศษที่มี
ผลกระทบกั บ สถานการณ์ ท างอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละ
เทคโนโลยีวัสดุ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสู่ก าร
ทาวิจัยและการทางาน
246403 การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ 3(3-0-6)
Materials Applications
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของวัส ดุท างการแพทย์
ทั น ตกรรม การทหาร งานโครงสร้ า ง เกษตรกรรม
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีการกีฬา และ
การประยุกต์ใช้วัสดุสมัยใหม่
246411 วัสดุทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ชี ว ภาพ
ผลกระทบและสมบัติท่ีจาเป็นในการใช้งานกับเนื้อเยื่อของ
สิ่งมีชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตอบสนอง
ต่อการทางานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ การ
ทางานเชื่อมประสานระหว่างวัสดุชีวภาพกับเนื้อเยื่อ การ
ประยุกต์ใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์ อุปกรณ์การปลูกถ่ายอวัยวะ
เทียมในระบบต่าง ๆ ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต

246412

เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
หลั ก การของกระบวนการไอเคลื อ บและ
กระบวนการผลิตฟิล์มบาง เทคโนโลยีสุญญากาศ การเกิด
ฟิล์มบางแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่าง ๆ ของ
ฟิล์มบาง และการประยุกต์ใช้งาน
246413 เทคโนโลยีอนุภาคผง
3(3-0-6)
Particulate Powder Technology
การจาแนกวัสดุอนุภาค คุณลักษณะเฉพาะ
ของวั ส ดุ อ นุ ภ าคและมาตรฐาน การผลิ ต วั ส ดุ อ นุ ภ าค
สมบั ติ ข องวั ส ดุ อ นุ ภ าค การขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ
อนุภาค การเผาผนึก กรรมวิธีหลังการเผาผนึก สมบัติ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้
246421 การกัดกร่อนและการควบคุม
การกัดกร่อน
3(3-0-6)
Corrosion and Corrosion Control
หลักการพืน้ ฐานของการกัดกร่อน
เทอร์
โมไดนามิกส์ และจลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ปัจจัยที่
มีผลต่อการกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่างการ
กัดกร่อนในโลหะและโลหะผสม การทดสอบและหาอัตรา
การกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิดพาสิเวชั่น
ออกชิเดชั่นของโลหะและโลหะผสม
246431 เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล 3(3-0-6)
Glass and Enamel Technology
ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแก้วและอินาเมล
กลุ่มแก้วที่น่าสนใจ หลักการก่อตั วของแก้ว พื้นฐานการ
ผลิตแก้ว อนินทรีย์และอินาเมล องค์ประกอบของแก้วและ
โครงสร้างแก้ว สมบัติต่าง ๆ ของแก้ว
246432 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
Refractory Materials
การจาแนกประเภทของวัสดุทนไฟ คุณสมบัติ
ของวัสดุทนไฟ การแตกหักและการกัดกร่อนของวัส ดุทน
ไฟ การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานของอิฐทนไฟ ปูน
ทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ผงยิง ผงตา อิฐอลูมินา-ซิลิกา วัสดุ
ทนไฟแมกนีเซีย วัสดุทนไฟโดโลมา วัสดุทนไฟคาร์ บ อน
และการทดสอบวัสดุทนไฟ
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246441

ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology
สมบั ติ และชนิ ด ของยาง โครงสร้ า ง สมบั ติ
ทั่วไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ การเลือกใช้ยาง ความทนต่อสารเคมี ยาง
เทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูป และ
การคงรูปยาง สมบัติท่เี กี่ยวข้องกับการใช้งานของยางคอม
พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจ
ไทย
246451 อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry
บทนาของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยาเคมี
หรือวิธีการทางเคมีท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมี ท่ี เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการ
ลดปัญหาด้านมลพิษและขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุ
ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลด
ต้นทุนในการผลิต
246491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และตอบข้อ
ซักถามในประเด็นทางด้านหัวข้อวิจัยในอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
246492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ
246493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

246494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Cooperative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
247111
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง เส้น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการนาเสนอ
สถิติ
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
น าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
หลักเบื้อ งต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้อ งต้น
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง สถิติไม่อิ งพารามิเตอร์ และการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น
ความน่ า จะเป็ น และฟั ง ก์ ชั น ความน่ า จะเป็ น ร่ ว ม ค่ า
คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัว
แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่อ งและต่อ เนื่อ ง การแจกแจงความ
น่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ ง
ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิติอันดับ
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247241

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคกาลังสอง สหสัมพันธ์
และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี อนุกรมเวลา
เบื้ อ งต้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพทางสถิ ติ แ ละทฤษฎี ก าร
ตัดสินใจเชิงสถิติ
247321 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิ เตอร์ ประเภท
ของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์
กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรื อ
มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ
มากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการ
ทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ และแปลผล
247322 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตั วแบบ การถดถอยไม่
เชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลายตั ว แปร การ
แจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์
ของค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ หลายตั ว แปร การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข
สาคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จาแนกประเภท
แบบ 2 กลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
และหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ

247324

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกั บ ข้อ มูลเชิ ง กลุ่ม การ
แจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนามสาหรับข้อมูล
เชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบ
เชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ โลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิ
สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ ฐาน
247325 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการท าวิ จั ย การก าหนดปั ญ หาของการวิ จั ย
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสร้ า ง
กรอบแนวคิ ด และออกแบบการวิ จั ย การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัย ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ
247331 ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistics Theory II
การประมาณค่ า แบบจุ ด ความไม่ เ อนเอี ย ง
ความต้ อ งกั น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว ประมาณไม่ เ อน
เอียงที่มีความแปรปรวนต่าสุด สถิติพอเพียง ฟังก์ชันความ
หนาแน่นในกลุ่ม เอกซ์โพเนนเชียล การประมาณค่าด้วยวิธี
ความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่า
แบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมน
เพียร์สัน การทดสอบที่มีอานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน
การทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบ
ไคกาลังสอง
247341 สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่
ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลื อก
ตั ว อย่ า ง ความสามารถของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การ
ยอมรั บ แผนการยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แผนการยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
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247342

การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งภั ย และการ
จั ด การความเสี่ ย งภั ย ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ประกันภัย หลักสาคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และ
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณเบี้ ย ประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
ชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย
การประกันวินาศภัยต่างๆ
247343 การตัดสินใจทางสถิติ
3(2-2-5)
Decision Making
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญ หา
โครงสร้ า งของปั ญ หาการตั ดสิน ใจ การตั ด สิ น ใจภายใต้
ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การตัดสินใจโดยลาดับ
การตัดสิ นใจแบบเบย์ การวิ เคราะห์ การตัด สินใจโดยใช้
อรรถประโยชน์
247344 สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การอนุก รมเวลา การ
วิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา วิ ธี ก ารแยกส่ ว นองค์ ป ระกอบ
แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับ
ให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ อนุกรมเวลาบอกซ์
และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ท่ีเหมาะสม
และ กรณีศึกษา
247352 ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร
แหล่งข้อมูลทางประชากร โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติประชากรเกี่ ยวกับ
อัตราการเกิด การป่วย การตาย และการย้ายถิ่นฐาน การ
คาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพ
และการประยุกต์

247361

การวางแผนการทดลอง 1
3(2-2-5)
Design of Experiments I
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ แผนการทด ล อง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ แผนการทดลองแบบ
บล็ อ กสุ่ ม แผนการทดลองแบบละติ น สแควร์ แผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรี ย ล ข้ อ มู ล สู ญ หาย การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์และแปลผล
247362 การวางแผนการทดลอง 2
3(2-2-5)
Design of Experiments II
การจั ด บล็ อ กและคอนฟาวด์ ดิ ง ในแผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบแฟรคชัน
นอลแฟคทอเรียล การวางแผนการทดลองแบบซ้อนในและ
แบบสปลิ ต พลอต และแผนการทดลองแบบบล็ อ กไม่
สมบูรณ์และแผนการทดลองแบบแลททิซ การวิเคราะห์
พื้นผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ และการใช้โป
แกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
247371 การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5)
Operational research I
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การหาผล
เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการ
วิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย
งาน การวิ เ คราะห์ ข่ า ยงาน การวางแผนและควบคุ ม
โครงการโดยเพิ ร์ ต และซี พี เ อ็ ม โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
แก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
247372 การวิจัยดาเนินการ 2
3(2-2-5)
Operational Research II
ทฤษฎี เ กมและทฤษฎี แ ถวคอย ตั ว แบบ
กาหนดการไม่เชิงเส้น ทฤษฎีพัสดุคงคลัง กาหนดการแบบ
พลวัต การวิเคราะห์การทดแทน และการบารุงรักษา การ
จาลองแบบปัญหา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)
Statistical Package Program
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผล

986 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

247382

การจาลอง
3(2-2-5)
Simulation
การจาลองแบบ การเปรียบเทียบการจาลอง
แบบกั บ เทคนิ ค อื่ น ๆ การออกแบบ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ก าร
จ าลองทางธุ ร กิ จ หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ว ยวิ ธี ก ารทางสถิติ
ขบวนการสุ่มขั้นต้น ระเบียบวิธีการจาลอง และโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจาลองเชิงสถิติ
247451 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้ น ตอนในการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง การสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและ
หลายชั้ น การประมาณค่ า ยอดรวมและค่ า เฉลี่ ย โดยใช้
อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่ว นและ
อั ต ราส่ ว น วิ ธี ก ารก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง ความคลาด
เคลื่อนในการสารวจด้วยตัวอย่าง
247491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ
247492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ
247493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เ กี่ยวข้อง ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
247494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ
พนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
248101 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การ
หล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้านอัตมโนทัศน์
การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และ
การวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วมทาประโยชน์เพื่อชุ มชน
การมีปฏิสั มพั นธ์ ร ะหว่ างบุ คคล การเป็นผู้น าและผู้ ต าม
เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ การปรั บ ตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
248111
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
General Aspects of Physical Education
and Sports Science
ความหมาย หลักการ ขอบข่าย วิวัฒนาการ
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วิทยาศาสตร์กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ศึกษาองค์กรที่ปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึกษา
248131 การจัดการแข่งขันกีฬา
3(2-2-5)
Organizing of Sport Competition
ธรรมชาติ ข องกี ฬ าแต่ ล ะชนิ ด ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึ ก
และรายงานผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขัน
แบบต่างๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมี ท
การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบ
พบกันหมด การจัดการแข่งขันแบบผสม และการจัดการ
แข่งขันแบบท้าชิง
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248132

การจัดการทางพลศึกษาและการกีฬา
3(2-2-5)
Physical Education and Sports
Management
ทฤษฎี ปรั ช ญา และแนวคิ ด ในการจั ด การ
หลั ก การจั ด การ การตลาดและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ การพัฒนาองค์กรกี ฬ า
และวิธจี ัดการทางพลศึกษา
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Gymnastic
การสอน การฝึ กหัด ทักษะ ความปลอดภั ย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬายิมนาสติก
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการพั ฒ นาทั ก ษะ
สมรรถนะ
248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
และแอโรบิค
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Rhythmic Activities and Aerobic Dance
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภั ย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของกีฬากิจ กรรม
เข้ า จั ง หวะและแอโรบิ ค โดยหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการพั ฒ นาทั ก ษะ
สมรรถนะ
248163 หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Krabi Krabong
การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่กระบอง โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248164 หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Badminton
การสอน การฝึกหัด ทักษะ ความปลอดภั ย
และการป้ อ งกั น อาการบาดเจ็ บ เบื้ อ งต้ น ขอ ง กี ฬ า

แบดมินตัน โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Tennis
ประวัติและความรู้พื้นฐานการฝึกกีฬาเทนนิส
การเตรียมพร้อมในการตี การตีลูกบอลด้วยหน้ามือและ
หลังมือ การตีลูกวอลเลย์ การตบลูกบอล การเสิร์ฟ การ
แข่ ง ขั น ประเภทเดี่ ย วและประเภทคู่ กติ ก าการแข่ ง ขั น
เทนนิส มารยาทในการชมและเล่นเทนนิส
248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Table Tennis
หลั ก การฝึ ก และสอนเทเบิ ลเทนนิส ประวัติ
ความสาคัญ กฎกติกามารยาทสาหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย และการฝึ ก ทั ก ษะ
เบื้องต้น สาหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม้เทเบิลเทนนิส
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
การสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ ามวยไทยและมวย
สากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248168 หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
การสอนและฝึกหัด กีฬากอล์ฟ โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการ
พัฒนาทักษะสมรรถนะ
248169 หลักการฝึกและสอนตะกร้อ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
ห ลั ก ก า ร ฝึ ก แ ล ะ ส อ น ต ะ ก ร้ อ ป ร ะ วั ติ
ความสาคัญ กฎกติกามารยาทสาหรั บกี ฬาตะกร้อ การ
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เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะข้างเท้ าด้าน
ใน หลังเท้า ลูกเข่า ลูกศีรษะ การฝึกเล่น 2 คน การฝึกเล่น
3 คน การเล่นเป็นทีม การแข่งขันตะกร้อ
248171 การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Sport for Community Development
การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
กี ฬ าและการออกก าลั ง กายเพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน
สั ง คม การอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน การวั ด สมรรถภาพเพื่ อ
สุขภาพ การออกโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ คนใน
ชุมชน
248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออกกาลัง กาย
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อการ
ส่งเสริมสุข ภาพ หลักโภชนาการเบื้องต้ นในการควบคุ ม
น้ าหนั ก การเสริ ม สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุขภาพ
248182 วิถสี ุขภาพ
3(2-2-5)
Way of Health
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการ
ส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง สุขภาพ
ผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การ
ดูแลและป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
248185 ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic
ยาและสารเคมี ใ นสิ่ ง เสพติ ด ชนิ ด ต่ างๆ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และโทษของยาและสารเสพติ ด
การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม ยาเสพติดให้
โทษในสถานศึกษา

248186

การบริ ห ารพลศึ ก ษาและโปรแกรมพล
ศึกษา
3(3-0-6)
Physical Education and Physical
Education Program Administration
หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ
บริ ห ารพลศึ ก ษา และโปรแกรมพลศึ ก ษาในโรงเรี ย น
หลักการวิธีการ และขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่
ละประเภท การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และการกาหนด
วิธีการแข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท
248201 จิตวิทยาการกีฬ า
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกาย
และการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น และ
การฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการ
ออกกาลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ และ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา
248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
สรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการสื่อประสาท
หลักการเรียนรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อการฝึ ก
และสอนกี ฬ า นิ ย ามและหลั ก การของการเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
กลไก การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว กระบวนการ
เรียนรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของทักษะกลไก
248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Information Technology for Sport Science
ขอบข่ า ยของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อิ น เตอร์ เ น็ ต การจั ด การฐานข้ อ มู ล อิ น เตอร์ เ น็ ต และ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลั ก การและความส าคั ญ ของการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุ่มต่างๆ เครื่องมือการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าและภาคสนาม
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รูปแบบการทดสอบการประเมินผล และการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
248260 หลักการฝึกและสอนฟุตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Football
หลั ก การฝึ ก แล ะส อน ฟุ ต บอล ประวั ติ
ความสาคัญ กฎกติกามารยาทสาหรับกีฬาฟุตบอล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต้น
ส าหรั บ กี ฬ าฟุ ต บอล เช่ น การเตะลู ก การหยุ ด ลู ก การ
โหม่ง การเลีย้ งลูก การทุม่ ลูก การยิงประตู การส่งลูก การ
เป็นผู้รักษาประตู การเข้าแย่ง การเล่นฟุตบอลเป็นทีม
248261 หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะ
พืน้ ฐานในการเคลื่อนที่การเล่นลูกมือล่างการเล่นลูกมือบน
การเสิ ร์ ฟ การตั้ ง ลู ก การตบ และการเล่ น ที ม กติ ก า
มารยาทการแข่งขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ
เล่ น การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ การสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ า
วอลเลย์บอล
248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Track and Field
ประวัติกรีฑา อุปกรณ์กรีฑา การฝึกและสอน
กรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการแข่งขันและการตัดสิน
กรีฑา โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้อง 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 สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ

248264

หลักการฝึกและสอนฟุตซอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal
ประวัติและความรู้พื้นฐานการฝึกกีฬาฟุตซอล
การเคลื่อนที่เบื้องต้น การทาความคุ้นเคยกับ ลูกฟุตซอล
การเตะและหยุดลูกฟุตซอล การเลี้ยงลูกฟุตซอล การยิง
ประตู การเล่นทีมและการแข่งขัน
248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Social Dance
การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ยวข้อ ง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248266 หลักการฝึกและสอนว่ายน้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาว่ายน้า โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ยวข้อ ง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248267 หลักการฝึกและสอนรักบี้ฟุตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Rugby
การสอนและฝึกหัด กีฬารักบี้ฟุตบอล โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248268 หลักการฝึกและสอนฮอกกี้ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Hockey
การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
248269 หลักการฝึกและสอนโยคะ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Yaga
การสอนและฝึกหัด โยคะ โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
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248321

ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
บทนาชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว
กฎการเคลื่ อ นที่ ปริ ม าณสเกลาร์ ปริ ม าณเวกเตอร์
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี วิ เ คราะห์ ท่ า ทางการเคลื่อ นไหวในการ
กี ฬ า การวั ด ร่ า งกายมนุ ษ ย์ คิ เ นเมติ ก เชิ ง เส้ น ต าแหน่ ง
ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การ
เคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม ตาแหน่งเชิงมุม ระยะ
ขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น
แรง แรงเสียดทาน มวล น้าหนัก ความมั่นคงและความ
สมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบ
คาน โมเมนตัม การดล งาน กาลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์
ของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก กลศาสตร์ของของไหล
การวิเคราะห์ทา่ ทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา
248322 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
Exercise Physiology
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกาย
อันเนื่องมา จากการออกกาลัง กาย และการเล่นกีฬา การ
แปรสภาพของพลั ง งาน ขณะออกก าลั ง กาย ระบบการ
เคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนือ้ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว
ของระบบต่างๆ ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา และปฏิบัติการ
ทางคลินิกในกระบวนการวิเคราะห์การทางานระบบต่างๆ
ของร่างกายที่ต อบสนองทั้ง ขณะพั ก การออกกาลัง กาย
และเล่ น กี ฬ า โดยเครื่ อ งมื อ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
248323 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปั ญ หาของอุ บั ติ ภั ย และบาดเจ็ บ
ทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บการป้องกันการ
บาดเจ็ บ ของร่ า งกาย การใช้ ย าของนั ก กี ฬ า การปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต้ น ทางการกี ฬ า และการฟื้ น ฟู อ าการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

248331

สถิติและการประเมินผลทางพลศึกษาและ
การกีฬา
3(2-2-5)
Statistic and Evaluation in Physical
Education and Sports
ความหมายและองค์ ป ระกอบของสถิ ติ แ ละ
การประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา สถิติเบื้องต้น
ชนิดของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา
และการกีฬา
248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้พิการ
3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และพลศึกษาสาหรับผู้พิการ ประเภทและลักษณะบุ ค คล
พิ ก าร กี ฬ าและกิ จ กรรมทางกายคนพิ ก าร การจั ด
โปรแกรมการออกกาลังกายคนพิ การ การสอนและการ
โค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพล
ศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Basketball
ประวั ติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย
นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่ การรับ
บอล ส่งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเล่นทีม
กติ ก า มารยาท การแข่ ง ขั น การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภั ย ในการเล่ น กี ฬ าบาสเกตบอล การเก็ บ รั ก ษา
อุ ป กรณ์ ก ารสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ าบาสเกตบอล โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
248381 โภชนาการเพือ่ สุขภาพและการกีฬา 3(2-2-5)
Nutrition for Health and sports
คุ ณ ค่ า ของสารอาหาร ความสั ม พั น ธ์ ข อง
โภชนาการต่อสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการทาอาหาร
เพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
พลังงานในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา หลักโภชนาการ
เพื่อการควบคุมน้าหนักและเพื่อนักกีฬา
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248411

หลักการฝึก การออกโปรแกรมการฝึก
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Principles of Sport training and
Program Design for Physical enhancing
สรี ร วิ ท ยาการออกก าลังกาย ชี ว กลศาสตร์
โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช้ในการฝึกบุคคลทั่ วไป
และนั ก กี ฬ า สมรรถภาพทางกาย ทั ก ษะสมรรถนะ สุ ข
สมรรถนะ และการออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพและการกีฬา
248431 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทและกระบวนการ
ทาวิจัย การกาหนดปัญหาของการวิจัย ทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้ อง การสร้างกรอบแนวคิ ด และ
ออกแบบวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การสร้าง
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กาณ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
และการนาเสนอผลงานวิจัย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย ในหลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความส าคั ญ ของนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
กีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอานวยความ
สะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬา
248472 ผู้กากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของกิ จ การของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูก เสือ เทคนิคและวิธี การในการเป็ น ผู้
กากับลูกเสือ

248481

เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศึกษาใน
โรงเรียน
3(2-2-5)
Sex Education and Safety Program in
School
ความแตกต่ า งทางสรี ร วิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยา
การพั ฒ นาการของเพศ ชาย แล ะเพศห ญิ ง การ ม๊
เพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิ ด ทาง
เพศ และโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ โครงการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา
248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา ใน
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางทางด้านวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา การส่งเสริมสุ ข ภาพ
และการออกกากังกาย พลศึกษา
248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
248496 การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยหลักสูตร
ทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum Development and
Curriculum Research for Physical
Education
หลักสูตรพลศึกษา มาตราฐานหลักสูตรพล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการการอุดมศึกษา
การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรพลศึ ก ษา
รู ป แบบและเทคนิ ค การวิ จั ย ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพล
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ศึกษา สถิติเพื่อการวิจัยและการจัดทาโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนพล
ศึกษา
2(2-2-5)
Learning Management and Education
Media for Physical Education
การออกแบบเทคนิ ค และวิ ธี วิ ท ยา การ
จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การจัดทาแผนการสอน การ
ออกแบบทดสอบ การให้ ค ะแนนและการตั ด สิ น ผลการ
เรียน การผลิตสื่อ การพัฒนา และใช้สื่อทางพลศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้
248498 การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มและชั้ น เรี ย นทางพล
ศึกษา
2(2-2-5)
Environment and Classroom
Management and Physical Education
Program Administration
การบริ ห ารจั ด การใน ชั้ น เรี ย น การจั ด
โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทางพลศึ ก ษา
เทคนิค การออกแบบแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา การประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ในการสอนพลศึกษา
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอ
เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การ
เขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์
ภาพด้ ว ยมื อ การเขี ย นภาพประกอบและการก าหนด
รายละเอี ยด การเขี ย นแบบด้ว ยคอมพิ วเตอร์ การเขี ยน
แบบเบื้องต้นเฉพาะด้านสาหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุล
ของแรง การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียดทาน การ
วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรง
ในเคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่

261211

กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภ าค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
261212 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
กลไกและค าจ ากั ด ความ การวิ เ คราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และแรง
พลศาสตร์ของอุปกรณ์ทางกล ชิ้นต่อโยง ขบวนเฟือง และ
ระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่
กลับไปมา การสังเคราะห์กลไก
261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1
3(3-0-6)
Mechanics of Solids I
แรงและความเค้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความเค้นและความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห์
ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ภาชนะความดันผนัง
บาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเค้นในคาน ผังแรง
เฉื อ นและโมเมนต์ ดัด การโก่ ง ของคาน การโก่ ง ของเสา
ภาระผสม วงกลมมอร์ แ ละความเค้ น ผสม เกณฑ์ ค วาม
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
แนวความคิดพืน้ ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พืน้ ฐานการ
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ถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์และวัฎจักรคาร์โนต์
261232 เทอร์โมไดนามิส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Thermodynamics
แนวความคิดพืน้ ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน
และความร้ อ น กฎข้ อ ที่ ห นึ่ ง ของอุ ณหพลศาสตร์ ก ฎการ
อนุรักษ์พลังงาน มวล และปริมาตรควบคุม พื้นฐานการ
ถ่ายเทความร้อนและการแปลงพลังงานกฎข้อที่สองของ
อุ ณ หพล ศาส ตร์ แ ล ะ วั ฎ จั ก รคาร์ โน ต์ เอน โ ท ร ปี
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้
261233 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
2(2-0-4)
Thermodynamics II
เอนโทรปี กระบวนการย้ อ นกลับ ไม่ ไ ด้ การ
นามาใช้ได้ของพลังงานทางเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรกาลัง
ไอ วัฏจักรกาลังก๊าซ วัฏจักรทาความเย็น ก๊าซผสมอุดมคติ
ของผสมจริง
261241 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(3-0-6)
Differential Equations in Mechanical
Engineering
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลย
แบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงลา
ปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
261301 เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
แบบและกระบวนการผลิต การกาหนดขนาด
รู ป ลั กษณ์ ม าตรฐาน มิ ติ ข องขน าด ต าแหน่ ง แล ะ
ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและ
สไปลน์ หมุดย้าและการเชื่อม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ
การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น ฯลฯ
การเขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

261311

การออกแบบเครื่องจักรกล 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
เครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ
การเสี ย หายเนื่ อ งจากภาระคงที่ การเสี ย หายเนื่ อ งจาก
ภาระผันแปร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สกรูส่ง
กาลัง การยึดด้วยสกรู สลักและลิ่ม หมุดย้า รอยเชื่อม และ
สปริง
261312 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 2(1-3-4)
Machine Design II
การออกแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล โรลลิ่ ง
แบร์ ริ่ ง และเจอร์ นั ล แบร์ ริ่ ง เกี ย ร์ คลั ช เบรก ข้ อ ต่ อ
สายพาน โซ่ เพลา การหล่อลื่น การวิเคราะห์สุนทรียศิลป์
และความปลอดภั ย ในการออกแบบเครื่ อ งจั ก รกล
โครงงานออกแบบ
261313 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
ระบบที่ มี ห นึ่ ง ระดั บ ขั้ น เสรี การสั่ น สะเทือน
โดยการบิด การสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของ
ระบบเสมื อ น ระบบที่ มี ห ลายระดั บ ขั้ น เสรี วิ ธี ก ารและ
เทคนิค การลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน
261331 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รู ป แบบการถ่ า ยเทความร้ อ น การน าความ
ร้อนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนาความร้อน
ที่สภาวะไม่ค งตัว การวิเ คราะห์ เ ชิง มิติ ข องการพาความ
ร้อน รูปแบบของการพาความร้ อน เครื่องแลกเปลี่ ย น
ความร้ อ น การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น การเดื อ ดและการ
ควบแน่น
261332 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engine
ความรู้ ขั้ น พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต์ สั น ดาป
ภายใน การวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ของเครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด เชือ้ เพลิงและการสันดาป
การน็อคและคุณสมบัติต้านทาน การน็อค ระบบการป้อน
เชื้ อ เพลิ ง ระบบการจุ ด ระเบิ ด การหล่ อ ลื่ น เชื้ อ เพลิ ง
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ทดแทน สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ มลพิษ
ที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต์
261341 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(2-3-4)
Numerical Methods in Mechanical
Engineering
การหารากของสมการ ระบบสมการเชิ งเส้น
การประมาณค่ า ในช่ ว ง การถดถอยก าลั ง สองน้อยที่ สุด
การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ พื้ น ฐาน การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
261351 การทาความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
ทบทวนพื้ น ฐานของเทอร์ โ มไดน ามิ กส์
คุ ณ สมบั ติ ไ ซโครเมตริ ก ของอากาศ และพื้ น ฐานการทา
ความเย็น วัฏจักรทาความเย็น เชิงอุดมคติและวัฎจักรทา
ความเย็นจริง ระบบการทาความเย็นโดยมีกระบวนการอัด
หลายขั้ น ตอน สารท าความเย็ น การหล่ อ เลื่ อ น การ
วิเคราะห์ค่าภาระการทาความเย็น การคานวณและการ
เลือกเครื่องดัด เครื่องทาระเหย เครื่องควบแน่น อุปกรณ์
ขยายตั ว อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ และการควบคุ ม ระดั บ การ
ควบคุมสารท าความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบ
ควบคุมไฟฟ้าและการวัด การออกแบบท่อนาสารทาความ
เย็ น และภาชนะรั บ ความดั น ความปลอดภั ย ในระบบทา
ความเย็น
261391 ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร เครือ่ งกล 1
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers I
พื้นฐานการทาการทดลอง การใช้เครื่ อ งมื อ
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่ อ นและการจั ด ท ารายงาน ปฏิ บั ติ ก ารทดลอง
กลศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล
การทดลองเทอร์โมไดนามิกส์

261392

ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร เครื่องกล 2
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers II
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองกลศาสตร์ กลศาสตร์
ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การฝึก
ภาคปฏิบัติในโรงซ่ อมยานยนต์ การวิเคราะห์ข้ อ มู ล และ
การนาเสนอรายงาน
261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
6 หน่วยกิต
Training in Mechanical Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใน
สถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2)
Mechanical Engineering Laboratory
พืน้ ฐานการทาการทดลอง การเก็บข้อมูลและ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปฏิ บั ติ ก ารทดลองกลศาสตร์
กลศาสตร์ ข องแข็ ง กลศาสตร์ ข องของไหล การทดลอง
เทอร์โมไดนามิคส์
261411
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-3-6)
Finite Element Method
พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์
เกณฑ์ของไฟไนต์ เอลิ เ มนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิ
เมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปัญหาหนึ่ง
มิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของ
เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปัญหา
สองและสามมิติ
261412 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3(3-0-6)
Machine Design III
ทบทวนการออกแบบชิ้ น ส่ ว น กระบวนการ
ออกแบบ การออกแบบเพื่ อ การผลิต การออกแบบเพื่ อ
การประกอบ การออกแบบเพื่อการใช้งาน การใช้โปรแกรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ข้ อ ค า นึ ง ท า ง
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ โครงงานออกแบบ
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261413

กลศาสตร์ของของแข็ง 2
3(3-0-6)
Mechanics of Solids II
การวิ เ คราะห์ ค วามเค้ น ความเค้ น และ
ความเครี ย ดใน 3 มิ ติ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี พ ลั ง งาน วิ ธี
แผนภาพการไหลของแรงเฉือน ทฤษฎีความยืดหยุ่น ความ
เป็นพลาสติก วิธีวิเคราะห์กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง การ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทนเซอร์ ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์
ลักษณะความเสียหายเชิงกลศาสตร์ กรณีศึกษา
261414 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์
วิศวกรรม
3(3-0-6)
Selected Topics in Engineering
Mechanics
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงกลศาสตร์
วิศวกรรม การประยุกต์ การวิเคราะห์และประโยชน์ของ
หัวข้อทีน่ ่าสนใจในแขนงกลศาสตร์วิศวกรรม
261421 กลศาสตร์ของของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
การไหลอุดมคติแบบไม่หมุนตัว ศักย์ความเร็ว
ฟังก์ชันการไหล วิถีกระแสและแนวศักย์คงที่ การวิเคราะห์
การไหลแบบไม่ ห มุนตัวสองมิติ สมมติฐานการไหลแบบ
ปั่นป่วน ความยาวผสมแพลนดทล์ สมการเนเวียร์ ส โตก
ส าหรั บ ปริ ม าณตั ว กลางเวลาเฉลี่ ย ความเค้ น ปรากฏ
ทฤษฎี ชั้ น ขอบเขต สมการบลาเซี ย ส สมการอิ น ทิ ก รั ล
โมเมนตัมฟอนคาร์มานและความเสียดทานพื้นผิว แรงฉุด
ของแผ่นเรียบ การไหลบนขอบเขตโค้ง การแบ่งแยก แรง
ฉุดของวัตถุจม ลักษณะการไหลผ่านทรงกระบอก
261422 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
ทฤษฎีพื้นฐาน การจาแนกลักษณะของเครื่อง
สูบ พัดลม และกังหัน ประสิทธิภาพ กฎความคล้ายคลึง
ความเร็วจาเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง
แนะนาเครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่นๆ

261423

ระบบส่งกาลังโดยใช้ของไหล 3(3-0-6)
Fluid Power Systems
พืน้ ฐานระบบส่งกาลังโดยใช้ของไหล อุปกรณ์
ทั่วไปและวงจรการทางาน สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ คา
จากัดความต่างๆ ในช่วงภาวะคงที่ ระบบส่งต่อของไหล
อุปกรณ์ท่ีใช้ในวงจรตรรกะ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการต่อ
คาจากัดความต่างๆ ในช่วงภาวะชั่วคราว พลศาสตร์ของ
ระบบส่งกาลังโดยใช้ของเหลว
261424 การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
Design of Piping Systems
หลั ก การออกแบบระบบท่ อ การก าหนด
ลั ก ษณะของท่ อ และการให้ ร หัสใช้ ง าน วาล์ ว ข้ อ ต่ อ ปั๊ ม
หม้ อ ไอน้ า และเครื่ อ งอั ด ระบบท่ อ ในโรงจั ก รต้ น ก าลั ง
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
261425 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Aerodynamics
ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หน่วยและ
คุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ ปีกในการใช้
งานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิ่มแรงยก แรงทาง
อากาศพลศาสตร์ การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะใน
การบิ น เสถี ย รภาพและการควบคุ ม ทฤษฏี เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการไหลที่ของไหลยุบตัวได้
261426 หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanics of Fluids
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงกลศาสตร์
ของของไหล.การประยุกต์ การวิเคราะห์.และประโยชน์ของ
หัวข้อที่น่าสนใจทางกลศาสตร์ของของไหล
261431 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง 3(3-0-6)
Power Plant Engineering
หลักการเปลี่ยนรู ปพลั งงานและแนวทางใน
การน าไปใช้ การวิ เ คราะห์ เ ชื้ อ เพลิ ง และการเผาไหม้
การศึกษาส่วนประกอบของโรงจักรต้นกาลังไอน้า กังหัน
ก๊าซและเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรผลิตความร้อน
ร่วมและระบบผลิต ไฟฟ้า -ไอน้า เขื่อน โรงจักรต้น ก าลั ง
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นิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรง
จักรต้นกาลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
261432 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน
3(3-0-6)
Heat Exchanger Design
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง
ตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะห์และวิธที ดลองในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการถ่ ายเทความร้อน การประยุกต์หลั ก การน า
การพา การแผ่รังสี การควบแน่น การเดือด ความเค้น และ
การสั่นสะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน
261433 กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine
พลศาสตร์ของก๊าซ วัฏจักรกังหันก๊าซ เครื่อง
อัด ระบบการสันดาป กังหันก๊าซ ส่วนควบของเครื่องยนต์
กังหันก๊าซ คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งาน
261434 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
Thermal System Design
แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ
ร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่ สองของเทอร์โม
ไดนามิกส์สาหรับการวิเคราะห์ระบบความร้อน การสร้าง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การ
จาลองระบบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
261435 หัวข้อคัดสรรทางเทอร์โม ไดนามิกส์
3(3-0-6)
Selected Topics in Thermodynamics
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงเทอร์โม
ไดนามิกส์.การประยุกต์ การวิเคราะห์ และประโยชน์ของ
หัวข้อที่น่าสนใจในแขนงเทอร์โมไดนามิกส์
261441 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
การสร้างแบบจาลองขององค์ประกอบ การควบคุมเชิงเส้น
เสถียรภาพของการป้อนกลับแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ผล

และการออกแบบการตอบสนองตามเวลา การตอบสนอง
ตามความถี่ การออกแบบและการชดเชยในระบบควบคุม
261442 การวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด ส าหรั บ วิ ศ วกร
เครื่องกล
3(2-3-6)
Measurement and Instruments for
Mechanical Engineers
หลั ก การของระบบการวั ด องค์ ป ระกอบใน
ระบบการวั ด การวิ เ คราะห์ ค วามเที่ ย งตรงและความ
แม่นยา การวิเคราะห์ขอ้ มูล สัญญาณ ผลกระทบของภาระ
ต่ อ ระบบการวั ด สั ญ ญาณรบกวน ระบบการวั ด และ
เครื่องมือ วัดแบบต่ างๆ การวัดความเครียด การวัด แรง
การวัดการไหล การวัดการกระจัด การวัดความเร็ว การ
วัดความเร่ง การวัดอุณหภูมิ การวัดความชืน้ การวัดความ
ดัน การวัดแสง การวัดแบบอื่นๆ การสอบเทียบเครื่องมือ
วัด
261443 พื้นฐานของหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Fundamental of Robotics
หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ไป
ข้างหน้าของแขนกล เมตริกซ์หมุน ตาแหน่ง ความเร็ว และ
ความเร่ง จลนศาสตร์ย้อนกลับของแขนกล วิธีการจาโค
เบียน สมการการเคลื่ อนที่ ข องแขนกล การควบคุ ม การ
เคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณ์วัดและการแปลงสัญญาณ
ระบบขับเคลื่อนและส่งกาลัง
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
ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ท างวิ ศ วกรรม ระบบทางกายภาพ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบทางกล ระบบคอมพิ ว เตอร์
ฐานข้อมูลและการทางาน คาจากัดความของ CAD/CAM
วงจรการผลิตและ CAD/CAM การจัดการองค์ประกอบใน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CNC) และการเขียน
โปรแกรม CNC การควบคุ ม ทางตรรกศาสตร์ แ บบ
โปรแกรม การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการวางแผน
กระบวนการ
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261445

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และการ
ควบคุม
3(3-0-6)
Digital Signal Processing and Contro
การควบคุ ม ระบบพลศาสตร์ แ ละวิ ธี ก าร
ประมวลผลสั ญ ญาณ พื้ น ฐานและการประยุ ก ต์ ใ นทาง
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ระบบวิ ยุ ต การตอบสนองทาง
พลศาสตร์ การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต การแปลงแบบซี การ
ออกแบบตัวกรองสัญญาณ การออกแบบตัวควบคุม การ
เขียนโปรแกรมไมโครโพรเซสเซอร์
261446 การควบคุมสมัยใหม่ในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(3-0-6)
Modern Control in Mechanical
Engineering
การสร้ า งแบบจ าลองของระบบพลศาสตร์
สมการปริ ภู มิ ส ถานะ การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพ สภาพ
ควบคุมได้ สภาพสังเกตได้ การออกแบบตัวควบคุมแบบ
ป้ อ นกลั บ โดยใช้ ตั ว แปรสถานะ การออกแบบตั ว สั ง เกต
การควบคุมแบบออพติมัล ตัวกรองแบบคาล์มาน
261447 พื้ น ฐ า น แ ม ค ค า ท ร อ นิ ก ส์ ส า ห รั บ
วิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
Fundamental of Mechatronics for
Mechanical Engineering
ระบบแมคคาทรอนิ ก ส์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
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 การต่ อ ประสานกั บ คอมพิวเตอร์
ระบบควบคุมแบบโปรแกรม โครงงานออกแบบ
261448 หัวข้อคัดสรรทางด้านพลศาสตร์
และการควบคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Dynamics and
Control
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงพลศาสตร์
และการควบคุม.การประยุกต์ การวิเคราะห์ และประโยชน์
ของหัวข้อที่น่าสนใจในแขนงพลศาสตร์และการควบคุม

261451

วิศวกรรมการปรับอากาศ และการระบาย
อากาศ
3(3-0-6)
Air-Conditioning and Ventilation
Engineering
ไซโครเมตริ ก และกระบวนการของอากาศ
เกณฑ์ ค วามรู้ สึ ก สบายของมนุ ษ ย์ คุ ณ ภาพของอากาศ
ภายในบริเวณที่ ป รับ อากาศและหลั ก การระบายอากาศ
การคานวณภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ ระบบปรับ
อากาศ และเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบปรับอากาศ หลักการกระจายลมและการออกแบบ
ระบบท่อลม สารทาความเย็น และการออกแบบท่อสารทา
ความเย็น พืน้ ฐานการควบคุมระบบปรับอากาศ
261452 การอนุรักษ์พลังงาน
3(2-3-6)
Energy Conservation
หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัด
การพลั ง งาน สมดุ ล พลั ง งานในการอนุ รัก ษ์ แ ละการจั ด
การพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง
หม้ อ ไอน้ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งอั ด อากาศ การ
ตรวจวั ด การใช้ พ ลั ง งาน เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการ
ตรวจวัด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรั กษ์
พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
261453 แหล่งพลังงานที่นามาใช้ใหม่ได้ 3(2-3-6)
Renewable Energy Resources
สถานการณ์ พ ลั ง งาน การส ารวจแหล่ ง
พลังงานธรรมชาติท่ีนามาใช้ใหม่ได้ พลังงานแสงอาทิตย์
พลั ง งานลม พลั ง งานจากชี ว มวล พลั ง งานคลื่ น และ
พลังงานน้าขึน้ น้าลง พลังงานน้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ความมี อ ยู่ แ ละการกระจายตั ว ของแหล่ ง พลั ง งาน
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการ
261454 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy Management in Industries
การจั ด การด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ์
ต่างๆ ด้านความร้อนและด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แก่ อุปกรณ์ในระบบไอน้าและคอนเดนเสท การเผาไหม้
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เตาเผา เตาอบ ระบบทาความเย็น ห้องเย็น ห้องแช่แ ข็ ง
ระบบอากาศอั ด ปั๊ ม ระบบแสงสว่ า ง หม้ อ แปลงและ
มอเตอร์ การนาพลังงานเหลือ ทิ้ง กลั บมาใช้ใหม่ การท า
สมดุ ล พลั ง งาน การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การจัดทาและวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้พลังงาน แผนการอนุรักษ์พลังงาน
261455 หั ว ข้ อ คั ด สรรทางพลั ง งาน การท าความ
เย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Selected Topics in Energy Refrigeration
and Air Conditioning
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ในแขนงพลั งงาน
การท าความเย็ น และปรั บ อากาศ การประยุ ก ต์ การ
วิ เ คราะห์ แ ละประโยชน์ ข องหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในแขนง
พลังงาน การทาความเย็นและปรับอากาศ
261491 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-2)
Research Methodology
ข้ อ ก ฎ ห ม า ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ล ะ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกล จรรยาบรรณ
สาหรับวิศวกรเครื่อ งกล ผลกระทบอันเนื่องจากการผิ ด
กฎหมายและจรรยาบรรณ วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือก
หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผนการ
ดาเนินงานตลอดโครงงานและการดาเนินงานตามแผนใน
ส่วนของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียมโครงงาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล การนาเสนอโครงงาน
261492 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3)
Mechanical Engineering Project
ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล การจัดทาโครงงานในหัว ข้อ ที่ ส นใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการพั ฒนา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล การน าเสนอ
โครงงาน การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน

262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรงและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและกาลัง
หม้ อ แปลง หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้มอเตอร์ หลักการ
ของระบบสามเฟส ทฤษฎี ก ารส่ ง ก าลั ง ไฟฟ้ า ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไฟฟ้าพืน้ ฐาน
262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis I
องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์แบบโนดและ
เมช ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบชนิดสะสมพลังงาน วงจร
อันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจร
กาลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
การวิ เ คราะห์ เ วกเตอร์ กฎของคู ล อมบ์ กฎ
ของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กทริก ความจุ
กระแสการพาและกระแสการน า สนามแม่ เ หล็ ก สถิ ต
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์
เวลล์
262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน
รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง
ความจริ ง วิ ธี ก ารลดรู ป ฟั ง ก์ ชัน บู ลี น และวงจรตรรกเชิง
ผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัส
และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงลาดับ ฟลิป -ฟล
อบ วงจรนั บ รี จิ ส เตอร์ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ไมโคร
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 วงจรข่ า ยอั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สู ง กว่ า
วงจรข่ายสองพอร์ต การวิเคราะห์วงจรข่ายไฟฟ้าโดยวิธี
อิมเมจ ฟังก์ชันถ่ายโอนแรงดันและฟังก์ชันถ่ายโอนกระแส
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การจาลองวงจรเบื้องต้น
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(3-3-8)
Engineering Electronics
อุปกรณ์กึ่งตัวนาต่างๆ รอยต่อพีเอ็น ทฤษฎี
แถบพลั ง งาน ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแส-แรงดั น และ
คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่ ข องอุ ป กรณ์ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจ
ทีและมอสทรานซิสเตอร์ ออป-แอมป์และการประยุกต์ใช้
งาน วงจรขยายสัญญาณเล็ก วงจรกรอง เสถียรภาพของ
วงจร ตัวตรวจรู้และการประยุกต์ใช้ อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
เบื้องต้น วงจรขยายกาลัง
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หน่ ว ยและมาตรฐานการวั ด ทางไฟฟ้ า การ
แบ่ ง ประเภทของเครื่ อ งมื อ วั ด และคุ ณ ลั ก ษณะ การ
วิเคราะห์การวัด เครื่องมือวัดแบบแอนะลอกและดิ จิ ทั ล
การวั ด กระแส การวั ด แรงดั น การวั ด ก าลั ง การวั ด ตั ว
ประกอบก าลั ง การวั ด พลั ง งาน การวั ด ความต้ า นทาน
ความเหนี่ ย วน า และความจุ การวั ด ความถี่ แ ละช่ ว ง
คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
พลั ง งานและการแปลงผั น พลั ง งาน แรง
แม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา วงจรแม่เหล็ก กระแส
ไหลวน และฮี ส เตอริ ซิ ส หลั ก การแปลงผั น พลั ง งาน
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า หม้ อ แปลงไฟฟ้ า และการต่ อ หม้ อ แปลง
ไฟฟ้าทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส วิธีการควบคุมและการใช้
งานของหม้อแปลงไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้า
แบบอุดมคติและแบบใช้งานจริง วงจรสมมูล หม้อแปลง

ไ ฟ ฟ้ า ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ า กระแสตรง โครงสร้ า งของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสตรงและการพั น ขดลวด คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ ง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า และมอเตอร์ ก ระแสตรง วิ ธี ก ารเริ่ ม เดิ น
มอเตอร์ ก ระแสตรง วิ ธี ก ารควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร์
กระแสตรง การควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้า กระแสตรง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
262271 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลา
ปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและ
ระบบ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ วิ เ คราะห์ สั ญ ญาณและ
ระบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
Microprocessors
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์
โครงสร้ า งของไมโครโพรเซสเซอร์ การโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการต่อประสาน หน่วยความจา
การต่อประสานรับเข้า -ส่งออก การประยุกต์ใช้งานไมโคร
โพรเซสเซอร์ ใ นระบบเครื่ อ งมื อ วั ด การประยุ ก ต์ ไ มโคร
โพรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ
262323 ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบ
ควบคุมวงปิดและวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหล
ของสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมใน
โดเมนความถี่และโดเมนเวลา โลกัสของราก แผนภาพไนค
วิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพระบบ
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก หมุ น โครงสร้ า งทั่ ว ไปของ
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เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า กระแสสลั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิ งโครนัส การควบคุมและการ
ประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อขนาน
มอเตอร์ แ บบซิ ง โครนั ส โครงสร้ า งและคุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องจั ก รกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนาทั้ ง ชนิด เฟสเดีย วและ
หลายเฟส การควบคุ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า แบบเหนี่ ยวนา มอเตอร์ ส าหรั บ งาน
พิ เ ศษ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของมอเตอร์ เ หนี่ ย วน าเชิ ง เส้ น
วิธีการเริ่มเดิน มอเตอร์ เหนี่ยวน าหลายเฟสและมอเตอร์
ซิ ง โครนั ส ระบบป้ อ งกั น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า การ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่อยู่ตัว
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ไดโอดก าลั ง ไทริ ส เตอร์ ทรานซิ ส เตอร์ ส องหัว ต่อกาลัง
มอสเฟสกาลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหล็ก แกน
หม้อแปลงกาลัง แกนเฟอร์ไรท์ แกนผงเหล็กอัด ตัวแปลง
ผัน ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัว
แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับ เป็น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ ตัวแปลงผั น
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
262344 การผลิต การส่ง และการจ่ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution
โครงสร้ า งของระบบไฟฟ้ า ก าลั ง แหล่ ง
พลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทั่วไปและพลังงานทดแทน
คุณลักษณะของโหลด คุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และแบบจ าลอง คุ ณ ลั ก ษณะของหม้ อ แปลงก าลั ง และ
แบบจาลอง ตัวแปรสายส่งและแบบจาลอง ระบบการจ่าย
กาลังไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของการผลิตแบบกระจาย
บริภัณฑ์ระบบไฟฟ้ากาลัง

262345

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของหม้ อ
แปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการออกแบบ กฎและ
มาตรฐาน รูปแบบการจาหน่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสาเร็จ
การคานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและการ
ออกแบบวงจรชุ ด ตั ว เก็ บ ประจุ การออกแบบวงจรแสง
สว่ า งและเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า การออกแบบวงจรมอเตอร์
รายการโหลด รายการสายป้ อ นและประธาน ระบบ
กาลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคานวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อ
ลงดินสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
การค านวณวงจรข่ า ยการส่ ง และการจ่ า ย
การไหลโหลด การควบคุ ม การไหลโหลด ส่วนประกอบ
สมมาตร ความผิ ด พร่ อ งสมมาตร ความผิ ด พร่ อ งไม่
สมมาตร เสถียรภาพระบบไฟฟ้ากาลัง การป้องกัน ระบบ
การจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Signal Processing
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล ทบทวนสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาและ
ระบบ ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาและคุณสมบัติ
การแทนสัญญาณและระบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมน
ความถี่ การแทนการสุ่มในโดเมนความถี่ ทฤษฎีการแปลง
ฟู ริเ ยร์ การแปลงซี การแปลงฟู ริ เ ยร์ แ บบเร็ ว ตั ว กรอง
ดิ จิ ทั ล หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประมวลเสี ย งพู ด
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลภาพ
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262373

หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูริเยร์
และการแปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตแอนะลอก เอเอ็ม ดีเอส
บี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวน
ในการสื่อสารแอนะลอก การมอดูเลตไบนารี เ บสแบนด์
ทฤษฎีสุ่มของไนควิซและการควอนไตเซชัน การมอดูเลต
แอนะลอกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดู
เลตเดลตา (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ การมัลติเพล็กซ์แ บบ
แบ่งเวลา (ทีดีเอ็ม) หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสายส่ง การ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบไมโครเวฟ การสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม การสื่อสารทางแสง
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2)
Communication Engineering
Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณ
แอนะลอก เอเอ็ ม เอฟเอ็ ม ลั ก ษณะเฉพาะของสายน า
สัญญาณ การหน่วงทางเวลาของสายนาสัญ ญาณ การ
แมตช์อมิ พีแดนซ์
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย3(3-0-6)
Data Communication and Networking
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การสื่อสารข้ อ มู ล
และโครงข่าย ชั้นโปรโตคอลและสถาปัตยกรรมโครงข่ าย
โปรโตคอลแบบจุ ด ต่ อ จุ ด และตั ว เชื่ อ ม แบบจ าลองการ
ประวิงในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง
เส้นทางข้อมูลในโครงข่าย การควบคุมการไหลของข้อ มูล
ความปลอดภัยของข้อมูล การออกแบบโครงข่าย
262376 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ทบทวนทฤษฎี ก ารสุ่ ม ความน่ า จะเป็ น และ
กระบวนการสุ่ม การเข้ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูป
สัญญาณพัลส์ สัญญาณรบกวนในการสื่อสารดิจิทัล การ
ตรวจจั บ สั ญ ญาณ เทคนิ ค การมอดู เ ลตดิ จิ ทั ล การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทฤษฎี

ข้อมูล การเข้ารหัสต้นฉบับ การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การ
บีบอัดข้อมูล
262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
(ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน
262424 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
3(3-0-6)
Computer Systems and Interfacing
ฮาร์ ด แวร์ ไ มโครคอมพิ ว เตอร์ ซี พี ยู บั ส
หน่วยความจา หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เทคนิคการ
เชื่อมโยงและโปรแกรมควบคุมสาหรับการเชื่อมโยงไปยัง
อุปกรณ์รอบนอก การออกแบบซอฟต์แวร์ เวลาจริงและ
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ใ น ร ะ บ บ
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นโปรแกรมภาษาระดั บ สู ง
ล าดั บ ชั้ น และการควบคุ ม หน่ ว ยความจ าแบบไพป์ ไ ลน์
รับเข้าและส่งออก ตัวประมวลผลแบบซูเปอร์สเกลาร์และ
แบบขนาน การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการ
วัดและควบคุม
262425 ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
ควบคุม
3(3-0-6)
Industrial Sensors and Control Devices
หลั ก การและการประยุ ก ต์ ข องตั ว ตรวจรู้
อุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง สวิ ต ช์ ขี ด จ ากั ด ตั ว ตรวจรู้ แ สง ตั ว
ตรวจรู้ ค วามใกล้ ชิ ด ตั ว ตรวจรู้ เ หนื อ เสี ย ง ตั ว ตรวจรู้
อุณหภูมิ ตัวตรวจรู้ความดัน ตัวตรวจรู้การไหล ตัวตรวจรู้
น้าหนัก ตัวตรวจรู้การกระจัดและตัวเข้ารหัส หลักการและ
การประยุกต์ของอุปกรณ์ควบคุมในอุตสาหกรรม รีเลย์ ตัว
จับเวลา ตัวนับ พีแอลซีและตัวควบคุม
262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ใน
อุ ต สาหกรรม เงื่ อ นไขสั ญ ญาณแอนะลอก เงื่ อ นไข
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สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ตั ว ตรวจรู้ แ ละตั ว แปลง ตั ว ควบคุ ม
แอนะลอก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมลาดับ ตัวควบคุม
ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การทาโปรแกรมพี
แอลซี การต่ อ ประสานพีแ อลซี การประยุ ก ต์ พี แ อลซีใน
ระบบอัตโนมัติ
262427 เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
Process Instrumentation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์การวัดและ
ควบคุม ตัวแปลงแอนะลอกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความ
ดั น ตั ว ส่ ง ความดั นผลต่า ง การวั ด การไหลของไหลด้วย
มิ เ ตอร์ ป ฐมภู มิ มิ เ ตอร์ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละวิ ธี พิ เ ศษ การวั ด
อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยวิ ธี ไ ม่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า วิ ธี ท างไฟฟ้ า และวิ ธี แ ผ่ รั ง สี
ชนิ ด ของการวั ด ระดั บ ของเหลว การวั ด ระดั บ ของเหลว
โดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ้อมด้วยวิธีความดัน
อุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธพี ิเศษ ตัวควบคุมทั่วไป
262428 การออกแบบระบบเครื่องมือวัด 3(3-0-6)
Instrumentation System Design
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ์เครื่องมือวัดและ
การแยกแยะ การเขียนแบบกระบวนการ แผนภาพวงปิด
และการวางสาย แผ่นรายละเอียดเครื่องมือวัด การติดตั้ง
และการมอบหมายหน้ า ที่ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ระนาบพล็ อ ต
อุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย การป้องกันเครื่องมือวัด
262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
องค์ ป ระกอบการขั บ เคลื่ อ น ทางไฟฟ้ า
คุ ณ ลั ก ษณะของโหลด ขอบเขตการท างานของอุปกรณ์
วิ ธี ก ารหยุ ด มอเตอร์ การส่ ง ก าลั ง และการเลื อ กขนาด
คุณลักษณะแรงบิด -ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดของ
ตั ว ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ก ระแสตรง การ
ขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ก ระแสสลั บ ระบบขั บ เคลื่ อ นเซอร์โว
การประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
262430 ระบบควบคุมแนวใหม่
3(3-0-6)
Modern Control Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเหมาะ
ที่สุดและสโตคาสติก ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของลี

อาพูนอฟ เงื่อนไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็ม
อันดับและลดอันดับ
262431 การควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control
ทฤษฎี พื้ น ฐานของการชั ก ตั ว อย่ า งแล ะ
การควอนไทช์ การวิ เ คราะห์ โ ดเมนความถี่ การแปลงซี
ผลตอบสนองชั่ ว ครู่ แ ละการวิ เ คราะห์ ค่ า ผิ ด พลาดของ
ระบบ หลั ก เกณฑ์ ก ารแปล งแอนะล็ อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล
หลั ก เกณฑ์ ก ารแปลงดิ จิ ทั ล เป็ น แอนะล็ อ ก หลั ก เกณฑ์
ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูลชักตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ปริภูมิสถานะ สมการปริภูมิสถานะ การหาผล
เฉลยสมการปริภูมิสถานะ
262448

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory II
การทดลองเกี่ย วกับ คุ ณลั กษณะของเครื่ อ ง
กาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง
แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้อ งกั น
สายส่ง การต่อลงดิน
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Power System Protection
พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลง
เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน
ระบบ การป้ อ งกั น กระแสเกิ น และความผิ ด พร่ อ งลงดิ น
การป้ อ งกั น ผลต่ า ง การป้ อ งกั น สายส่ ง โดยใช้ รี เ ลย์แบบ
ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบใช้ช่องสื่อสาร
การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกั น
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
การใช้ แ รงสู ง และแรงดันเกิ นในระบบไฟฟ้า
กาลัง การผลิตแรงสูงสาหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า
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การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว
เทคนิคการทดสอบแรงสูง การจัดสัมพันธ์ของฉนวน
262451 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอ
น้ า โรงไฟฟ้ า กั ง หั น แก๊ ส โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ า โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ แหล่ ง พลั ง งาน
หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานี
ไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า
ระบบต่อลงดิน
262452 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
โครงสร้ า งของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของวั ส ดุ
คุณสมบัติทางแม่ เหล็ ก ของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของ
วัสดุ ตัวนาไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
ความนาไฟฟ้ายวดยิ่ง ไดอิเล็ก
ทริ ก ของแข็ ง ของเหลว และแก๊ ส การประยุ ก ต์ วั ส ดุ ใ น
อุปกรณ์ไฟฟ้ากาลัง
262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณแสงสว่าง
แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า การวัด
แสงสว่ า ง การควบคุ ม แสง คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวัสดุ
ก่อสร้าง การคานวณและออกแบบระบบแสงสว่างภายใน
และภายนอกอาคาร
262454 การประมาณและออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Estimation and System
Design
แผนภาพเส้ น เดี ย วแล ะแผน ภาพรี เ ลย์
แผนภาพไรเซอร์ของระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิ ง
ไหม้ ระบบไฟฉุกเฉิน การทารายการโหลด อุปกรณ์ปอ้ งกัน
การประมาณราคาทางไฟฟ้ า รู ป แบบการเตรี ย มข้ อ มู ล
ราคาพื้ น ฐาน ราคาแรงงาน การปรั บ แต่ ง ราคา การ
วิเคราะห์ทางด้านแรงงานและตัวอย่างการประมาณการ

262455

การวิ เ คราะห์ ท างคอมพิ ว เตอร์ ใ นระบบ
ไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Computer Analysis in Power System
การจาลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้า กาลัง
การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่เกิดความผิด
พร่ อ ง การจ าลองเสถี ย รภาพระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การ
วิ เ คราะห์ ส ภาวะชั่ ว ครู่ ท างแม่ เ หล็ก ไฟฟ้า การประมาณ
สถานะของระบบไฟฟ้ากาลัง การทดลองเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้ากาลังและ
การจาลองกรณีศึกษา
262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในระบบ
แรงต่า
3(3-0-6)
Electrical Safety of Low-Voltage
Systems
นิ ย ามเบื้ อ งต้ น พื้ น ฐานความปลอดภั ย ทาง
ไฟฟ้ า คณิ ต ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า
ผลกระทบจากกระแสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ระบบต่อ
ลงดิ น ความปลอดภั ย ในแรงดั น เกิ น ความปลอดภั ย ใน
ไฟฟ้าสถิต การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
262457 การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จ
ฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน
ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน ฟ้า ผ่า
เสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสู ง และกระแสสู ง
แบบจ าลองล าฟ้ า ผ่ า ย้ อ นส าหรั บ การประยุ ก ต์ ด้ าน
วิศวกรรม
262461 วิทยาศาสตร์ความร้อน
3(3-0-6)
Thermal Sciences
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของเทอร์ โ มไดนามิ ค ส์
พลศาสตร์ของไหล การเผาไหม้และการถ่ายเทความร้อน
กฏของเทอร์โมไดนามิคส์ กฎของแก๊สอุดมคติ กลศาสตร์
ของไหล การเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์การ
ไหลแบบอยู่ตัว วัฎจักรการทาความเย็น การไหลภายใน
และภายนอก
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262462

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บการผลิตไฟฟ้ า แบบ
กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี
แบบทั่ ว ไปและพลั ง งานหมุ น เวี ย น การเชื่ อ มโยงกริ ด
ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายใน
ระบบจ่ า ยไฟฟ้ า ความสู ญ เสี ย โพรไฟล์ แ รงดั น ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ การป้ อ งกั น การไหลของโหลด กริ ด อั จ ฉริยะ
ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
262463 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบพลังงานและ
ทรั พ ยากรพลั ง งานหมุ น เวี ย น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
หมุ น เวี ย นในประเทศไทย ความแตกต่ า งของเทคโนโลยี
พลั ง งานแบบทั่ ว ไปกั บ พลั ง งานหมุ น เวี ย น เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อน
ใต้ พิ ภ พ แก๊ ส ชี ว ภาพ ขยะชุ ม ชน พลั ง งานคลื่ น เซลล์
เชื้ อ เพลิ ง ตั ว สะสมพลั ง งาน กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และ
นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
262464 การอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and
Management
หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน
หลั ก การของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารแล ะ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับของ
การอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน
ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้ป ระสิท ธิ ภ าพ
พลั ง งานในระบบแสงสว่ า ง การท าความร้ อ นและการ
ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์
อุ ต สาหกรรม ระบบผลิ ต พลั ง งานร่ ว ม การวั ด และการ
วิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การอนุ รัก ษ์ แ ละการจัด
การพลังงาน

262477

ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2)
Communication Engineering
Laboratory II
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณ
ดิ จิ ทั ล คุ ณ สมบั ติ ข องการกระจายคลื่ น ของสายอากาศ
แบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ
แ บ บ อู ด ะ - ย ากิ ส า ย อ า ก า ศ แบ บ ล็ อ ก - พิ ริ อ อดิ ก
สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ
การวัดสายอากาศ
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม สมการของปั ญหา
การกระจาย แหล่งกระจายคลื่นทุกทิศทางแบบจุด รูปแบบ
พลั ง และสนาม ทิ ศ ทางและอั ต ราขยาย อิ ม พี แ ดนซ์ ก าร
กระจาย โพลาไรเซชันของคลื่น การกระจายคลื่นจากส่วน
กระแส คุณสมบัติของการกระจายของสายอากาศแบบ
ลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศแบบ
อูดะ-ยากิ สายอากาศแบบล็อ ก-พิ ริ ออดิ ก สายอากาศ
แบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ การวั ด
สายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบ
ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล แมทชิงโครงข่าย ทฤษฎีสาย
ส่ ง สายส่ ง ไมโครเวฟ เอส-พารามิ เ ตอร์ การวิ เ คราะห์
โครงข่ายไมโครเวฟ การกาทอนของไมโครเวฟและตัวกรอง
ตัวแบ่งกาลังและตัวต่อสัญญาณแบบมีทิศทาง ตัวกรอง
ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน การวัด
ไมโครเวฟ
262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
ท่ อ น าคลื่ น ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ทรงกระบอกและ
เงื่อนไขการแพร่ ก ระจาย โครงสร้างและชนิด ของเส้ น ใย
แก้วนาแสง ชนิดของเส้นใยแก้วนาแสง พารามิเตอร์ของ
เส้นใยแก้วนาแสง หลักการเลเซอร์ การลดทอนสัญญาณ
ในเส้นใยแก้วนาแสง แหล่งกาเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลต
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การตรวจจับทางแสง ตัวรับทางแสง ตัวทวนสัญญาณและ
ขยายสัญญาณทางแสง ส่วนประกอบอุปกรณ์ทางแสง ตัว
แบ่งและตัวรวมทางแสง ตัวเชื่อมต่อและเลนส์ การผลิต
และกระบวนการของเส้ น ใยแก้ ว น าแสง การค านวณ
งบประมาณการเชื่อมต่อ
262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and
Transmission Lines
ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบ
ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล การกาทอนแบบอนุกรมและ
ขนาน การก าทอนแบบผสม ตั ว กรองคลื่ น การแปลง
อิ ม พี แ ดนซ์ แ ละการแมตช์ โ ครงข่ า ย โครงข่ า ยที่ เ ข้ า ใกล้
ทฤษฎีสายส่ง สายโทรศัพท์ การใช้ประโยชน์ของสายส่ง
สาหรับการแมตช์อมิ พีแดนซ์
262482 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6)
Radio-Wave Propagation
ชนิ ด ของการแพร่ ก ระจายคลื่ น วิ ท ยุ การ
แพร่ ก ระจายคลื่ น ดิ น การแพร่ ก ระจายคลื่ น ฟ้ า การ
แพร่กระจายคลื่นอวกาศในชั้นบรรยากาศทรอพโพสเฟียร์
การแพร่กระจายคลื่นแบบกระเจิงในชั้นบรรยากาศทรอพ
โพสเฟียร์ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ระบบรีเลย์ การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมและอวกาศ เรดาร์ การแพร่กระจายเข้าไปในน้า
ทะเลและท่อบรรยากาศ การหักเหแบบไม่มีมาตรฐาน
262483 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารดาวเทียม การคานวณมุม
เงยและมุ ม ทิ ศ ของสายอากาศภาคพื้ น ดิ น การค านวณ
อัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของส่วนเชื่อมโยง
ขาขึน้ และขาลง การพัฒนาของดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม
เทคนิ ค การมั ล ติ เ พล็ ก ซ์ อิ น เตอร์ - มอดู เ ลชั น ระบบเอฟ
ดีเอ็มเอและทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ สถานีภาคพื้นดิน
หลักพื้นฐานการออกแบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบ
ติดตามดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตัวขยาย
สัญญาณรบกวนต่า ตัวขยายกาลังสูง วีเอสเอที เอ็มเอสเอ
ที

262484

การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบโทรศั พ ท์
เซลลู ล าร์ แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบเซลลูลาร์ การติดตั้งเซลล์ไซต์และ
การวางแผน พื้นที่เซลล์บริการ สภาพแวดล้อมและการ
กระจายสั ญ ญาณของสถานี ส่ ง และรั บ ระบบควบคุ ม
สั ญ ญาณ การออกแบบเซลล์ ไ ซต์ การแทรกสอด
ช่องสัญญาณร่วม เทคนิคแฮนด์ -ออฟ สายอากาศ การ
วางแผนความถี่และช่องสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย
ส่วนบุคคลแบบดิจิทัล วีโอไอพี
262485 การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
Wireless Communications
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย
การเข้ารหัส เทคนิคการมอดูเลต การส่งสัญญาณในการ
สื่ อ สารไร้ ส าย การสื่ อ สารไร้ ส ายแบบเคลื่ อ นที่ ระบบ
เซลลู ล าร์ การสื่ อ สารไร้ ส ายส่ ว นบุ ค คล โครงข่ า ยการ
สื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย การเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบไร้สาย
262486 การออกแบบระบบฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
หลั ก การออกแบบระบบฝั ง ตั ว แนวคิ ด
ซอฟต์แวร์ฝังตัว ยูเอ็มแอล การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
หลักการประยุ กต์ร ะบบปฏิ บัติ การแบบเวลาจริงส าหรั บ
ระบบฝังตัว เทคนิคการออกแบบร่วมระหว่างฮาร์ดแวร์กับ
ซอฟต์แวร์และการทวนสอบ การทดสอบระบบ
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ท าโครงงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่ อการ
ทาโครงงาน การนาเสนอ การนาเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน
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262493

กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิ ศวกร
ไฟฟ้า
1(1-0-2)
Laws and Ethics for Electrical
Engineers
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากการทาผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-3)
Electrical Engineering Project II
การวิ จั ย และการพั ฒ นาโครงงานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการ
นาเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน
262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical
Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือ ที่ เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถาม
262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)
Selected Topics in Communication
Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือ ที่ เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
สื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้อ
ซักถาม
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลั พ ธ์ สมดุ ล ของอนุ ภ าคและ
วัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่
กระจายบนคาน ความเสี ย ดทาน งานเสมื อ นและ
เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย

263211

กาลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
แรง ความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั นธ์
ระหว่ า งความเค้ น และความเครี ย ด กฎของฮุ ค อั ต รา
ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การบิด แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นในคาน การแอ่น
ของคาน
263212 กาลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
คานค้ายัน ความเค้นรวม ความเครีย ดรวม
วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจากวัสดุ
ต่างชนิด เสายาวและเสาสั้น น้าหนักบรรทุกวิก ฤติ สูตร
ของออยเลอร์ การวิบัติของเสา การต่อโครงสร้างด้วยการ
เชื่ อ มหรื อ หมุ ด ย้ าและสลั ก เกลีย ว ความเค้ น ในผนั งบาง
ศูนย์กลางแรงเฉือน และการไหลของแรงเฉือน
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง ระบบ
โครงสร้าง แรงกระทาบนโครงสร้างและแรงปฏิกิริยา การ
จาแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์
เส้นอิทธิพลสาหรับ โครงสร้ างดี เ ทอร์ มิ เนท การโก่ ง ของ
โครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และ
พลังงานความเครียด
263261 การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ การ
ท าระดั บ การวั ด มุ ม และระยะทาง ความถู ก ต้ อ งและ
คลาดเคลื่อนในงานสารวจ การคานวณข้อมูลและปรับแก้
ความคลาดเคลื่อน งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การหมุนอาซิ
มุท การสารวจภูมิประเทศ เส้นชัน้ ความสูง การทาแผนที่
263271 กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์
มิ ติ แ ละความคล้ า ยคลึ ง การไหลคงตั ว แบบไม่ ยุ บ ในท่อ
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ทางน้าเปิด การวัดของไหลและเครื่องมือ วัด ปฏิบัติก าร
ทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล
สถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การวัดการไหลใน
ท่อและทางน้าเปิด
263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
ทางวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิต
และสมการอดิศัย การประมาณค่า เชิ งเส้น และการปรั บ
เส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิง เส้น สมการเชิงอนุ พั น ธ์
ทางวิศวกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์
มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการสามโมเมนต์ วิธี
พลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้น
อิทธิพลสาหรับโครงสร้างอินดีเทอร์ มิเนท การวิเคราะห์
แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การ
วิ เ คราะห์ แ บบ เมตริ ก ซ์ เ บื้ อ งต้ น การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธา
2(1-3-4)
และการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุทาง
วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็ กและ
เหล็ ก เสริ ม ไม้ อิ ฐ ยางมะตอย และชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า ง
สาเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและ
การรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
ประวัติปูนซีเมนต์ ประเภทและคุณสมบัติของ
ปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่ม คอนกรีตสด คอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต การออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีต ความรู้เบื้องต้นเรื่องความทนทานของ
คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตกาลังสูง คอนกรีต

ชนิดพิเศษ การทดสอบตามมาตรฐานสากล ความคงทน
ของโครงสร้างคอนกรีตเบื้องต้น
263317 การออกแบบคอนกรีต
4(3-3-8)
เสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉื อ น
แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างแรง การ
ออกแบบชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธี
ความเค้นใช้งานและวิธีกาลัง การปฏิบัติออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กและการให้รายละเอียด
263331 ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม
การสารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน ความเค้นใน
มวลดิน คุณสมบัติความเค้น -ความเครียดและกาลังเฉือน
ของดินเชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อมแน่น การทรุดตัว ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้า ทฤษฎีกาลังแบกทาน เสถียรภาพทาง
ความชัน ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน
การเจาะสารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสนาม การทดสอบแอตเตอเบิ ร์ ก ลิ มิ ต
ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน
การจาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนีย
แบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้าของ
ดิน การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบ
เวน การทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบ
ไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน
263333 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การสารวจใต้ดิน กาลังแบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผ่ และฐานรากแพ การออกแบบ
ฐานรากเสาเข็มและฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุด
ตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและกาแพง
กั น ดิ น แบบเข็ ม พื ด การปรั บ ปรุ ง ดิ น เบื้ อ งต้ น การฝึ ก หั ด
ออกแบบ
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263334

ธรณีวิศวกรรม
2(1-2-3)
Engineering Geology
คุ ณ ส มบั ติ ท างกาย ภาพของแร่ แ ละหิ น
ระยะเวลาทางธรณี วิ ท ยา การล าดั บ อายุ ข องชั้ น หิ น
ขบวนการกัดกร่อน แผนที่ทางธรณีวิทยา การแปลแผนที่
ทางธรณีวิทยา การสารวจสภาพธรณีวิทยาของแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อนและอ่างเก็บ
น้า สภาพธรณีวิทยาสาหรับเส้นทางคมนาคม
263341 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค์ ป ระกอบหลั ก และลั ก ษณะเฉพาะของ
ระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและการดาเนินการ
ส าหรั บ การขนส่ งทางบก ทางอากาศ ทางน้ าและระบบ
ขนส่ ง แบบต่ อ เนื่ อ ง หลั ก การเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การวาง
แผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค
263351 วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Engineering Management
หลั ก การบริ หา ร งาน วิ ธี ก ารปรั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการทางาน มนุษยสัมพันธ์และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่นื การจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายด้าน
การค้ า เศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ วิ ศ วกรรม หลั ก การเงิ น
หลักการตลาด การบริหารโครงการ
263362 ค่ายฝึกงานสารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp (ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง)
การปฏิบัติงานสารวจภูมิประเทศภายในพืน้ ที่
ค่ายสารวจ การสารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ
การท าวงรอบ การส ารวจรายละเอี ย ด การท าแผนที่
รายงานและการนาเสนอ
263363 การสารวจแนวทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
การส ารวจวางแนวทาง การท าระดั บ หมุ ด
หลักฐาน การออกแบบระดับแนวทางการคานวณปริมาณ
งานดิน การสารวจแนวเส้นทางโค้งในแนวราบและแนวตั้ง
ความปลอดภัยของเส้นทางและการออกแบบการสารวจ
เพื่อทาการก่อสร้างทาง

263373

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
วั ฏ จั ก รของน้ า อุ ท กวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์ความถี่ของน้าหลาก น้าฝน การระเหยและการ
คายน้า การสูญหายของน้าผิวดินและการซึม น้าท่า การ
วัดน้าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า การเคลื่อน
ตัวของน้าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝนและน้าท่า น้า
ใต้ดินเบือ้ งต้นการตกตะกอนในทางน้า
263374 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
และสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary
Engineering
แหล่ ง น้ าดิ บ ส าหรั บ ผลิ ต ประปา มาตรฐาน
คุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ความต้ อ งการเชิ ง คุ ณ ภาพ ระบบจ่ า ย
น้าประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้า ตะแกรง การ
ตกตะกอน การกรอง การกาจัดความกระด้าง การกาจัด
เหล็ ก การควบคุ ม รสและกลิ่ น ระบบระบายน้ าฝนและ
รวบรวมน้าเสียเบื้องต้น
263391 การฝึกงาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
Professional Training
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
263418 การออกแบบโครงสร้างไม้
4(3-3-8)
และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structure
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน เสา-คาน
คานประกอบ รอยต่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธี ตั ว คู ณ
ความต้ า นทานและน้ าหนัก บรรทุ ก การปฏิ บั ติ อ อกแบบ
โครงสร้างเหล็กและไม้และการให้รายละเอียด
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
หลั ก การขององค์ อ าคารคอนกรี ต อั ด แรง
คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นที่ยอมให้ การวิเคราะห์ความ
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เค้น การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัว
ของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน กาลังประลัยของคาน
การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ชนิดดึงเหล็กภายหลัง
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ประเภทของอาคารและประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ระบบโครงสร้ า งของอาคาร ปั จ จั ย และข้ อ ก าหนดการ
ออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุ ม อาคาร มาตรฐาน
สถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบวิศวกรรมในอาคาร การ
จาลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการคานวณ
และแบบ
263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
โครงสร้ า งและการเปลี่ยนแปลงรู ป ร่ างของ
วัสดุ วัสดุในงานวิศวกรรม ความสัมพันธ์และพฤติกรรม
ของความเค้นและความเครียด พฤติกรรมช่ วงอิล าสติ ก
และพลาสติกของวัสดุ การคราก การแตกร้าว การล้าและ
การคืบของวัสดุ
263422 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ใน
3(2-2-5)
งานวิศวกรรมโยธา
Finite Element Method in Civil
Engineering
หลั ก การทั่ ว ไปของวิ ธี ไฟไนต์เ อลิเ มนต์ การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หามิ ติ เ ดี ย ว การวิ เ คราะห์ ค วามเค้ น และ
ความเครียดระนาบ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน คาน และ
โครงข้อแข็ง การใช้ไอโซพาราเมตริก ซ์ เอลิ เมนต์ส าหรั บ
ปั ญ หาสองมิ ติ วิ ธี ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก เศษตกค้ า ง การ
อิ น ทิ เ กรตและฟั ง ก์ ชั่ น การประมาณภายในเอลิ เ มนต์
เมตริกซ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์ เพื่อ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์โครงสร้าง
263423 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Structural Dynamics
พลศาสตร์ของโครงสร้างที่ มีร ะดับ ขั้น ความ
เสรีเดียวและความเสรีหลายขัน้ การสั่นแบบฮาร์โมนิค การ
สั่นแบบอิสระและแบบบังคับ เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

สเปคตรั ม การตอบสนองของโครงสร้ า ง การวิ เ คราะห์
ระบบด้วยวิธีเชิงตัวเลข วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
263424 โครงสร้างคอนกรีตหล่อสาเร็จรูป 3(3-0-6)
Precast Concrete Structures
บทบาทและความส าคั ญ ของโครงสร้ า ง
คอนกรี ต หล่ อส าเร็ จ รู ป วั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ นโครงสร้ า งสาเร็จรูป
การวิเคราะห์โครงสร้างสาเร็จรูป พื้นคอนกรีตสาเร็จรูป
คานคอนกรีตสาเร็จรูป เสาและผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟร
มของพื้ น ทางราบจุ ด ต่ อ และการต่ อ เชื่ อ ม การเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างคานและเสาการโยงยึดในโครงสร้าง คอนกรีตหล่อ
สาเร็จรูป
263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
การแนะน าเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความคงทนของ
คอนกรีต การเยิม้ น้า การหดตัวแบบพลาสติกและการทรุด
ตั ว แบบพลาสติ ก การหดตั ว แบบออโต้ จี นั ส คุ ณ สมบั ติ
เกี่ยวกับความร้อนและการแตกร้ าวเนื่ องจากความร้ อ น
การหดตั ว แบบแห้ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าคาร์ บ อเนชั่ น การ
เกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของมวลรวม การสัมผัสกับสภาวะ
แวดล้ อ มที่ เ ป็ น กรดและสารซั ล เฟต การเกิ ด สนิ ม เหล็ ก
เนื่ อ งจากคลอไรด์ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกแบบความ
คงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซ
โซลาน คุณสมบัติของวัสดุปอซโซลานต่อความคงทนของ
คอนกรี ต การเพิ่ ม ความทนทานของคอนกรี ต ในสภาวะ
แวดล้อมทะเล วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ปัญหาความคงทนใน
โครงสร้างคอนกรีตจริง
263435 การปรับปรุงดินเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น ส าหรั บ
นามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุ ง
คุณภาพพืน้ ดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทาง
กายภาพและทางเคมี พื้ น ฐานการปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยวิ ธี
เชิงกลและวิธที างชลศาสตร์ การเสริมกาลังดินโดยสังเขป
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263436

ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Theoretical Soil Mechanic
หลั ก การของความเค้ น และความเครี ย ด
ความเค้ น และความเครี ย ดหลั ก ตั ว แปรความเค้ น ไม่
แปรเปลี่ ย น ระนาบความเค้ น ระนาบความเครี ย ด
พฤติ ก รรมดิ น สภาพอิ ล าสติ ก ในปฐพีก ลศาสตร์ ทฤษฎี
พลาสติกซิตี แบบจาลองดินเบื้องต้น ทฤษฎีสถานะวิกฤติ
เบื้องต้น
263442 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการ
ของทางหลวง หลักการการวางแผนทางหลวง การจราจร
การสารวจเส้นทาง การสารวจดินและการทดสอบ การ
ออกแบบทางด้ า นเรขาคณิ ต หลั ก การเบื้ อ งต้ น ในการ
ออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบาย
น้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
263443 วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ก ารทาง
มาตรฐานการการออกแบบส่ ว นผสมวั ส ดุ ผิ ว ทาง 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
ลั ก ษณะเฉพาะของการจราจร ความเร็ ว ปริ ม าณ
การจราจร ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทาง ที่จอด
ทฤษฎี เ บื้อ งต้ น ของกระแสจราจร องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน
สาหรับการออกแบบถนน การออกแบบทางแยกและระบบ
ควบคุมทางแยก
263445 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
Pavement Design
หลั ก การของโครงสร้ า งทางหลวงแล ะ
สนามบิน ชนิดของผิวทางและน้าหนักล้อรถ ความเค้นที่
เกิดขึ้นกับผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติ
ของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทาง แอสฟัลติกคอนกรีต

วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทาง
หลวง วิธีการก่อสร้างและการบารุงรักษา
263452 การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
หลั ก การบริ ห ารและจั ด การงานก่ อ สร้ า ง
กระบวนการก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งจั ก รกลในงานก่ อ สร้ า ง
รู ป แบบสั ญ ญาและโครงสร้ า งองค์ ก ร การวางผั ง การ
วางแผนการด าเนิ น งาน การจั ด การด้ า นวั ต ถุ ดิ บ และ
ทรั พ ยากร การตรวจสอบความก้ า วหน้ า ขอ งก าร
ดาเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและตรวจสอบการ
ดาเนินงาน เพิร์ท ซีพีเอ็ม การบริหารด้านการเงิน ที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
สาหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การตรวจสอบอาคารเบื้องต้น
จรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา กรณีศึกษา ผลกระทบ
อันเนื่องจากการเพิกเฉยกฎหมายและจรรยาบรรณ
263454 วิธีการก่อสร้างและ
3(2-2-5)
การประมาณราคา
Construction Methods and Cost
Estimation
วิธีการก่อสร้ างบ้านพั กอาศัย อาคารขนาด
ใหญ่ ถนน และสะพาน หลักการประมาณราคาก่อสร้าง
รายการประกอบแบบ องค์ ป ระกอบของราคาก่ อ สร้ า ง
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม วิธีการประมาณราคา
แบบขัน้ ต้น และแบบละเอียด ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างราคาต่อหน่วยของทรัพยากร
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263464

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for
Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลไปสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
263465 การสารวจด้วยภาพถ่าย
3(2-2-5)
ทางอากาศ
Photogrammetric Surveying
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและ
ภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ เรขาคณิตของ
ภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเชื่อมต่ อ ภาพ
การปรับแก้ความเอียงภาพ แผนที่ภาพออโธ การเขียนแผน
ที่มุมมองสามมิติ
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุ ก ต์ ห ลั ก การของของไหล เพื่ อ
ออกแบบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ากระแทก เครื่อง
สู บ น้ าและกั ง หั น น้ า การไหลในทางน้ าเปิ ด อ่ า งเก็ บ น้ า
เขื่อนและฝาย ทางระบายน้าล้น อาคารประกอบต่างๆของ
เขื่อนและระบบชลประทาน แบบจาลองชลศาสตร์ แ ละ
การจัดการน้าท่วม
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ
ทรัพยากรแหล่งน้า การจัดการลุ่มน้า ความต้องการใช้น้า
สมดุลย์ของน้า การตกตะกอน การกัดเซาะในทางน้าและ
การป้ อ งกั น การออกแบบอาคารเก็ บ กั ก น้ าและอาคาร
ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้าใต้ผิวดิน การจัดการน้า
แบบบูรณาการ

263477

วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)
ระบบประปาภายในอาคาร
Water Supply Engineering and Design
in Building
การออกแบบระบบท่อประปา การออกแบบ
ระบบผลิตน้าประปา การวางแผนระบบท่อภายในอาคาร
การออกแบบระบบประปาและอุปกรณ์ การเพิ่มความดัน
ของน้ าในระบบท่ อ การออกแบบระบบท่ อ ระบายน้ า
อุปกรณ์และวัสดุของระบบท่อ การตรวจสอบ ทดสอบและ
การบารุงรักษาระบบท่อภายในอาคาร
263478 วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
การวั ด และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระบายน้ า
ทฤษฎี ก ารระบายน้ าบนผิ ว ดิ น -ใต้ ดิ น และการออกแบบ
ระบบ โครงข่ า ยระบบระบายน้ า ปั ญ หาและการแก้ ไ ข
ปรับปรุงระบบระบายน้า
263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3)
Civil Engineering Project
การจัดทาโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ ย วกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การนาเสนอโครงงาน
การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
โยธา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา
264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภั ย ในโรงฝึ ก งานอุ ต สาหกรรม
เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้
เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกั บงาน
เครื่องมือขนาดเล็กที่ทางานด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งาน
เชื่อม และงานโลหะแผ่น
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264201

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ กลุ่มวัสดุท่ี ส าคั ญ
ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เ มอร์ เซรามิ ก และวั ส ดุผสม
แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทาง
กลและความเสียหายของวัสดุ
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่า
คาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและ
การอนุ ม านทางสถิ ติ การถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎี
การทดสอบความมี นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ พารามิ เ ตอร์ การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย การ
วิ เ คราะห์ พิ สั ย การทดสอบความกลมกลื น กั น และการ
ทดสอบความอิ ส ระ การวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา การ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการ
ประยุกต์
264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
หลั ก การและเทคนิ ค พื้ น ฐานส าหรั บ การ
วิ เ คราะห์ โ ครงการทางวิ ศ วกรรมในเชิ ง เศรษฐศาสตร์
มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ
วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่า
เสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
การประเมินภาษีเงินได้
264301 กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Process I
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การ
หล่ อ การขึ้น รู ป การก าจั ด วั ส ดุ ส่ว นเกิ นออก การขั ด ผิ ว
โลหะด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รแบบต่ า ง ๆ การตั ด โลหะ และการ
เชื่อม การผลิตเกลียวและเฟือง เทคโนโลยีการเชื่อม การ
ขึ้นรูปโลหะชั้นสูง และเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์

ระหว่ า งวั ส ดุและกระบวนการผลิต คุ ณ สมบั ติ ข องโลหะ
เครื่องกลสาหรับการผลิต เทคนิคการหล่อโลหะ กรรมวิธี
ทางความร้อน และพื้นฐานของต้นทุนการผลิต
264302 กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3-6)
Manufacturing Process II
รายละเอียดของกรรมวิธีในการตัดเเต่งขึ้นรูป และการขัด
ผิวโลหะด้วยเครื่องจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิต
เกลียวและเฟืองประเภทต่าง ๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูป
โลหะชั้นสูง เครื่องมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีของการเชื่ อม
โลหะและพลาสติกเเบบต่าง ๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม
การแตกของรอยเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อม
264311 การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
วิธีการวิจัยการปฏิ บัติก ารเบื้ องต้นเพื่อ ใช้ ใ น
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
ของแถวคอย แบบจ าลองสิ น ค้ า คงคลั ง การจ าลอง
เหตุการณ์ ในกระบวนการการตัดสินใจ
264312 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บทน าการจั ด การคุ ณ ภาพ การจั ด การการ
ควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือ
ได้เชิงวิศวกรรมสาหรับการผลิต บทนาเกี่ยวกับระบบการ
จัดการคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ
264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การ
นาไปใช้ ด้ านการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา รวมถึง
แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจั ก ร
การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หลักเศรษฐศาสตร์
การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว
ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่ม
งาน ค่าแรงจูงใจแบบต่ างๆ และการใช้อุ ป กรณ์ต่ า งๆใน
การศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา
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264314

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสี ย
หรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห์และการ
ควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ทางาน หลักการจัดการ
ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้าน
มนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น
264322 วิศวกรรมการซ่อมบารุง
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ การ
วิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มใช้ ง านและความสามารถในการ
บารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบารุงรักษาแบบป้องกัน
และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบ
การควบคุมและส่งงานการบารุงรักษา องค์กร บุคลากร
และทรั พ ยากรในการบ ารุ ง รั ก ษา ระบบการจั ด การ
บ ารุ ง รั ก ษาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การจั ด การวงจรอายุ
เครื่ อ งจั ก ร การจั ด ท ารายงานด้า นการบ ารุ ง รั ก ษา และ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการบารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ซ่อมบารุง
264341 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
ทฤษฎี ข องการตั ด โลหะ ใบมี ด ตั ด ประเภท
ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตั ว น าเจาะและตั ว จั บ ยึ ด แบบต่ า งๆ งานกดขึ้ น รู ป และ
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
หลั ก การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่ ว มมื อ
บทบาทของโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติ กส์
การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ความสาคัญของการบริ ก าร
ลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ
จั ด ซื้ อ ในงานโล จิ ส ติ ก ส์ แ ละในขั้ น ตอนห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
แนวโน้มโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก
264344 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
แนวทางการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และศู น ย์
กระจายสิ น ค้ า แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง โอกาส และ
บทบาทของคลั ง สิ น ค้ า ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การออกแบบ
คลังสินค้า การเลือกทาเลที่ตั้งคลังสินค้า การวางผังศูนย์
กระจายสิ น และค้ า คลังสิ นค้ า การวางแผนการไหลของ
วั ส ดุ แบบจ าลองเพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบ
คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การกาหนดปัจจัย
ทางเศรษฐกิ จ บทบาทของคลั ง สิ น ค้ า และศู น ย์ ก ระจาย
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง
การจัดการระบบข้อมูลโลจิสติกส์สาหรับคลังสินค้า การ
บริหารความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยในคลังสิ นค้า การ
ขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้ากรณีศึกษา
264345 การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบอั ต โนมั ติ ใ นการ
ผลิต; หลักการพื้นฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใ ช้ใน
ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิค
ในกระบวนการผลิ ต การออกแบบวงจรบนตั ว ควบคุ ม
ลอจิ ก ที่ ส ามารถโปรแกรมได้ (พี แ อลซี ) การควบคุ ม
เครื่องมือกลเชิงตัว เลขเทีย บกับ การควบคุมด้ วยมื อ และ
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อัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบ
การประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟ
เอ็มเอส) และอื่น ๆ
264346 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์
3(3-0-6)
Industrial Robotics and Machine
Vision
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ด้ า น
หุ่นยนต์ และการนาไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์ การ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับ
หุ่ น ยนต์ การใช้ โ ปรแกรมหุ่ น ยนต์ ภาษาที่ ใ ช้ กั บ หุ่ น ยนต์
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
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การออกแบบกั บ กลุ่ ม ของเครื่ อ งจั ก ร
หุ่ น ยนต์ แ ละการควบคุ ม การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ
อุตสาหกรรมการผลิต การขนย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ
การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจั ก ร การทางานของ
กระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม
การหล่ อ การเลื อ กหุ่ น ยนต์ แนวความคิ ด พื้ น ฐานและ
เทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศน์
การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งานเครื่องกลวิทัศน์
ในอุตสาหกรรมการผลิต
264391 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกั บวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การนาเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของ
การพยากรณ์ การจั ด การของคงคลั ง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทากาไร
เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต และการควบคุม
การผลิต

264423

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทาเลที่ตั้ง
โรงงาน ปัญหาในการวางผั งโรงงาน รูปแบบเบื้องต้ น ใน
การวางผั ง โรงงาน การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของวั ส ดุ การ
วางแผนและวิเคราะห์สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุน
การผลิ ต การก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยงาน ผั ง
โรงงานแบบต่างๆ สาหรับงานบริการ และงานสนับสนุน
การผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
วางผังโรงงาน
264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
Industrial Engineering Laboratory
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย ใช้
เทคโนโลยี ท่ี ทั น สมั ย เข้ า มาช่ ว ยในกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต อั น
ได้ แ ก่ ระบบนิ ว เมติ ก ส์ เทคโนโลยี ซี เ อ็ น ซี ปฎิ บั ติ ก ารที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เครื่ อ งมื อ วั ด ทาง
อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุต
สาหการ
264441 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
จิ ต วิ ท ยาการท างานเบื้ อ งต้ น ความส าคั ญ
หลั ก การและแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม การ
ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งคนกั บ สภาพแวดล้ อ มของงาน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร การทางานร่วมกันเป็ นทีมและเป็นองค์กร
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจใน
การท างาน การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การประสานงาน การ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งขวั ญ และ
กาลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน การปลูกฝังจิตสานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยในการทางาน ความร่วมมืออันดีระหว่ า ง
ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทางาน
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264442

การจัดองค์กรทางอุ ตสาหกรรมและการ
จัดการ
3(3-0-6)
Industrial Organization and Management
โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก ารส าหรั บ งาน
วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสาหรับการจัดการงาน
วิ ศ วกรรมปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ สภาพท้ อ งถิ่ น การ
จัดการ อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร
264443 การขนส่งและกระจายสินค้า n 3(3-0-6)
Transportation and Distribution
วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
ระบบการขนส่ง ความหนาแน่นการจราจรและขนส่ง การ
ตั ด สิ น ใจในการเดิ น ทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบบการ
จ าลองสถานการณ์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของระบบการ
ขนส่ ง เส้ น ทางการขนส่ง เพื่ อ วางแผนและพัฒ นาระบบ
กรณีศึกษา
264444 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ 3(3-0-6)
Material Handling Systems Design
ความหมายและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโลจิ
สติ ก ส์ กั บ ระบบการขนถ่ า ยสมั ย ใหม่ การแบ่ ง กลุ่ ม ของ
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่าย
วัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการขนถ่ายวัสดุ
ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งาน
หุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย ระบบการจัดเก็บและนาออก
อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้าย
วัสดุในปัจจุบัน
264445 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ 3(3-0-6)
Computer System and Interfacing
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห น่ ว ย
ประมวลผลกลาง บัส หน่วยความจา หน่วยด้านเข้าและ
ด้านออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุมสาหรับ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การออกแบบซอร์ฟแวร์
เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสาหรับระบบ
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นโปรแกรมภาษาระดั บ สู ง

ล า ดั บ ชั้ น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ป ป์ ไ ล น์
หน่วยความจา ด้านเข้าด้านออก 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
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุม
264446 ระบบควบคุมและแบบจาลอง 3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ
แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ ข องระบบ แผนภาพบล็อก
ฟังก์ชั่นการถ่ายโอน การตอบสนองของระบบ ลักษณะของ
ระบบการควบคุ ม การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบ
ควบคุ ม ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบ
ระบบควบคุมป้อนกลับบนพืน้ ฐานของตัวควบคุมพีไอ การ
วิเคราะห์ระบบการควบคุ มบนหลายตัวแปร การจาลอง
ระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
264451 กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Laws
ข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้านงาน
อุ ต สาหกรรม มาตรฐานอุ ต สาหกรรม ความปลอดภั ย
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมพระราชบัญญัติวิศวกร
264452 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
แนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ ความ
เป็ น มาของการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ระบบบริ ห ารงาน
คุณภาพด้านต่าง ๆ มาตรฐานไอเอสโอ 9000 มาตรฐาน
ไอเอสโอ 14000 ทีควิ เอ การจัดการคุณภาพโดยรวม (ทีควิ
เอ็ ม ) ซิ ก ส์ ซิ ก ม่ า การสร้ า งระบบการบริ ห ารงานด้ า น
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม และบริการ เครื่องมื อ การ
แก้ปัญหาคุณภาพ
264454 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ภาพรวมและคาจากัดความของโครงการและ
การจัดการโครงการ การเริ่มต้นโครงการ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ ผู้จัดการโครงการและองค์กร การ
วางแผน การกาหนดการ ซีพีเอ็มและเพิร์ท การเฝ้าสังเกต
การควบคุม การตรวจสอบและการสิน้ สุดโครงการ
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264455

การศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
Feasibility Study
การวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาผลปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการอุ ต สาหกรรม
ต้ น ทุ น อุ ต สาหกรรมและงบประมาณ ศึ ก ษาระบบตลาด
วิ ศ วกรรม ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการเงิ น และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ การศึกษากรณีศึกษา
264457 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
Value Engineering
บทน าวิ ธี ก ารของวิ ศ วกรรมคุ ณ ค่ า การ
ประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อ
วัตถุดิบและการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ทาให้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงไป
264458 การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
บทน าการยศาสตร์ สรี ร ะมนุ ษ ย์ ใ นลั ก ษณะ
ของระบบการทางาน อันมีโครงสร้างกระดูกข้อต่อ กระดูก
กล้ามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่
เห็น ความสั่นสะเทือน การออกแบบ อุปกรณ์ อันมีท่ีนั่ง
ภาพแสดง และการควบคุ ม ปั จ จั ย มนุ ษ ย์ ใ นด้ า นการ
ตรวจสอบอายุ การท างานเป็ น กะ การจู ง ใจ และความ
เหนื่อยล้า
264459 การประหยัดพลังงาน
3(2-3-6)
Energy Conservation
สถานการณ์พลังงานการประหยัดพลังงานใน
ครั ว เรื อ น การประหยั ด พลัง งานในอุต สาหกรรมในด้าน
พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน สิ่งแวดล้อมภาวะ
โลกร้อนและการประเมินวัฎจักร์ชีวิต
264461 การออกแบบและวิ เ คราะห์ ก ารทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiments
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
ระบบอุ ต สาหกรรมการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แ ละการ
ออกแบบระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรมเน้ น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว แบบคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น สู ง วิ ธี ก ารออกแบบ

แผนการทดลองและการใช้ซอฟแวร์ในการช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลของการออกแบบการทดลอง
264462 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-6)
Enterprise Resource Planning
แนวคิ ด และหลั ก การของระบบการ วาง
แผนการใช้ ท รั พ ยากรวิ ส าหกิ จ และบทบาทของ ERP ใน
องค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ของ
องค์กรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และซอฟแวร์ท่ีใช้ใน
ERP เช่น SAP
264464 วิศวกรรมโลหะการ
3(2-3-6)
Metallurgy Engineering
โครงสร้ า ง และพฤติ ก รรมของโลหะ เฟส
ไดอะแกรม คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลของโลหะและการทดสอบ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การอบชุบประเภทต่างๆด้วย
ความร้อน การอบชุบเหล็กหล่อด้วยความร้อน โลหะเจือ
และโลหะที่ ไ ม่ มี เ หล็ ก ผสมที่ ใ ช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างเพื่อเมตัลโลกราฟิก การ
วิเคราะห์โครงสร้างและจุลภาคของโลหะ
264465 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
ผลิต และงานวิศวกรรม
3(2-3-6)
Computer Aided Design, Manufacturing
and Engineering
หลั ก การพื้ น ฐานของการแสดงภาพด้ ว ย
คอมพิวเตอร์การนาคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงาน
แบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการ
ควบคุ ม เชิ ง เล ข โครงส ร้ า งเครื่ อ งจั ก ร การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอิน
เทอโปเลทในระบบผลิ ต วงจรควบคุ ม เครื่ อ ง จั กร
เครื่ อ งจั ก รกลที่ ค วบคุ มด้ วยคอมพิว เตอร์ การวิ เ คราะห์
คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานหรือผลิตภัณฑ์
264466 หั ว ข้ อ คั ด สรรทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
3(3-0-6)
Selected topic in Industrial Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลัก
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วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การนาเสนอความรู้และ
การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม อุตสาหการ
264471 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ
ได้แก่ การขนส่งทางน้า การขนส่งทางบกและการขนส่ ง
ทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งใน
แต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบ
การขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนส่ ง การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง โครงส ร้ า งพื้ น ฐานและ
ส่วนประกอบที่ช่วยในการดาเนินการการขนส่งหลายรู ป
แบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ กรณีศึกษา
264472 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
ฟังก์ชันของการลาเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ
ห่อ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ การออกแบบและการประยุก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
ส าหรั บ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ล าเลี ย ง และขนย้ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทคนิ ค เชิ ง
คุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
264473 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งส าหรั บ สิ น ค้ า และ
บริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชาระราคา
ในทางการค้ า ระหว่า งประเทศ การขนส่ ง สิ นค้ าระหว่าง
ประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนาเข้า
สินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้า
และเทอร์มินัล
264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กฎเกณฑ์ ส่ ว นประกอบและรู ป แบบการ
แข่งขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมทาง
ธุรกิจแบบมีลาดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและ

ข้ อ เสี ย เปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการเข้ า สู่ ต ลาดในล าดั บ ที่
แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวาง
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ แบบผสม วิ ธี ก ารปกป้ อ งและการยึ ด
อานาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจานวนครั้ง
264475 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่อ งมือ
ส าหรั บ การวางแผนทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบที่ ใช้
สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคานวณ
และการสั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ป้ อ งกั น และความปล อดภั ย ในระบบคอมพิ ว เตอ ร์
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่ มี ต่ อ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
264476 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
ระบบการจั ด ซื้ อ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
การค้า บทบาทของการจัดซือ้ ในการบริหารโซ่อุปทาน การ
พัฒนากลยุทธ์ในการจัดซือ้ อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา
แนวคิ ด ในการจั ด การของซั พ พลายเออร์ การสร้ า ง
พันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศึกษา
264477 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Logistics
ความส าคั ญ ของโลจิ ส ติ ก ส์ ท่ี มี ต่ อ ธุ ร กิ จ
ระหว่ า งประเทศและ ฟั ง ก์ ชัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกลยุ ท ธ์ ใ นการ
จัดการและการบริ หารระบบโลจิสติ กส์ ร ะหว่ างประเทศ
ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
สารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
264481 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
วั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น ารอยต่ อ พี เ อ็ น ไดโอดชนิ ด
ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสอง
ขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและ
การวิเคราะห์ในการนาไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้ น
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ต่างๆ ระบบตัวเลขและการคานวณในคอมพิวเตอร์ รหัส
คอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี
พี ชคณิ ต บู ล ลี น และตารางความจริ ง การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์วงจรคอม บิเนชั่นตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ชิ่ง
รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์
ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิง ผสม
ตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญ ญาณ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยลาดับตรรกศาสตร์ วงจร
ซิงโครนัสและวงจรอะซิ งโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ ย น
สภาวะ การลดรู ป สภาวะการใช้ ฟ ลิ ป ฟลอป วงจรโดย
ลาดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อ มูล
วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล
264482 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3-6)
Microprocessor Application
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ
เขี ย นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจาและการเชื่อมต่อของ
อิ น พุ ท เอ้ า ท์ พุ ท การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ มโครโปรเซสเซอร์กับ
อุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อ สารข้อมูล
ข้อมูลเข้าออก จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และ
พอร์ ต ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุ ม
มอเตอร์แบบ สเต็ป
264483 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)
Mechanical Design
ขั้ น ตอนของการออกแบบ ทฤษฎี ข องความ
เสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้
โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งกาลังและ
สกรูยึดชิน้ งาน รอยเชื่อม การขับด้วยสายพานและโซ่
264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-6)
Flexible Manufacturing System
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ
การโปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต การกระจาย
ฐานข้ อ มู ล ของเครื่ อ งมื อ ในระบบการผลิ ต แบบยื ด หยุ่ น

ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การ
วางแผนและการควบคุม การผลิตในระบบการผลิ ต แบบ
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
ปัญญาประดิ ษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิ ก โครงข่ายระบบ
ประสาท ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิว ริสติก การเล่ น
เกม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม การประมวลผลแบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ และวิ ธี ก ารค้ น หาข้ อ สรุ ป แนวทางการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ น การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ หุ่ น ย นต์ อุ ต ส าหกรรมแล ะระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหาเหตุ ผล
ด้ ว ยวิ ธี อ รรถศาสตร์ และ การอนุ ม านภายใต้ ค วามไม่
แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก
264491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project
การจัดทาโครงงานในหั วข้อ ที่สนใจเกี่ ย วกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ การน าเสนอ
โครงงาน การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
275200 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers
จิ ตอาสาเพื่ อชุ มชน วิ ศวกรรมอาสา หั วข้ อที่
น่ าสนใจในการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒนธรรม บริ ก าร
วิ ชาการ และกิ จกรรมนิ สิ ต การพั ฒนาและการจั ด การ
โครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุมวางแผนโครงการ
แบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อ
กิจกรรมอาสา พืน้ ฐานงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพืน้ ฐาน พืน้ ฐาน
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ทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้า การเขียนรายงานและการ
นาเสนอโครงการ
282111
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Science
ความรู้ พื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ปั ญหาและการจั ดการ ทรั พยากรธรรมชาติ
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทิศทาง นโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและโลก
282211
เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Chemistry
สมบัติ และองค์ประกอบของดิน น้า และอากาศ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ในสภาพธรรมชาติ และสภาพที่
ปนเปื้อน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น กระบวนการ
เคลื่อนย้ายมลพิษในสิ่งแวดล้อม
282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
หลั กการ ทฤษฏี และแนวคิ ดทางนิ เวศวิ ท ยา
หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม
โครงสร้ างระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชี วภาพ การ
ถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร นิเวศวิทยาประชากร
นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาแหล่ งน้ า นิเวศวิทยาจุ ลทรี ย์
ดัชนีชวี้ ัดทางชีวภาพ
282213 กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดล้อม3(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
ทรั พยากรธรรมชาติ หลั กการพื้ นฐานของกฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายด้ าน
กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การนากฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติและบังคั บ
ใช้ หน้าที่และขอบเขตอ านาจของหน่วยงานของรัฐ หน้าที่
และอานาจของหน่วยงานท้องถิ่น บทบาทของประชาชนใน
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อจากัดในการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

282214

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
สถานภาพในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่ ง
พลั งงานและการใช้ พลั งงาน แนวทางและนโยบายในการ
อนุ รักษ์ พลั งงานภายในประเทศและต่ างประเทศ การน า
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ในการทาความ
ร้ อนและผลิ ตกระแสไฟฟ้ า พลั งงานน้ า พลั งงานจากลม
พลั งงานจากความร้ อนใต้ พิ ภพ พลั งงานจากภาคเกษตร
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ และการจั ด การพลั ง งาน ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง วิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจ
282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental
Management
ความสาคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ปั จ จุ บั น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทรั พยากรดิ น ทรั พยากรน้ า ทรั พยากรทะเลและชายฝั่ ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ทรัพยากร
แร่ธาตุและพลังงาน รวมไปถึง นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
282301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติสาหรับการวิ จัย
ทางสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่าง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ หลักการวิจัย การสร้าง
หัวข้อวิจัย การสร้างคาถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนโครง
ร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การเขียนรายงานการวิจัย
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282315

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Toxicology
ความสั ม พั น ธ์ ข องปริ ม าณสารพิ ษ ต่ อ การ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต การดูดซึม การแพร่กระจาย การกัก
เก็บ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการกาจัดสารพิษออก
จากร่ างกาย การทดสอบและการติ ดตามสารพิ ษ สารพิ ษ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
282321 มลพิษดินและการควบคุม
3(2-3-6)
Soil Pollution and Control
กระบวนการทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของ
มลพิษดิน แหล่งที่มาของสารพิษ สาระสาคัญต่างๆที่ทาให้
เกิดมลพิษในดิน และองค์ประกอบที่สาคัญ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษต่างๆ การ
เคลื่อนย้ายของสารพิษ การประเมินผลทางสถิติ เทคนิคการ
ชักตัวอย่าง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษใน
ดิน
282322 มลพิษน้าและการควบคุม
3(2-3-6)
Water Pollution and Control
ความรู้ พื้ น ฐานของทรั พ ยากรน้ า ปั ญ หา
สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษน้า คุณสมบัติของน้า
เสี ย หลั ก การเก็ บ และวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งน้ าและน้ าเสี ย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมคุณภาพน้าผิว
ดินและน้าเสีย เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมมลพิษน้า
282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6)
Air Pollution and Control
ประเภท ลักษณะ และแหล่งกาเนิดของมลพิษ
อากาศ การเก็ บตัวอย่างและการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ
ผลกระทบของมลพิ ษอากาศที่ มีต่ อมนุ ษย์และสิ่งแวดล้ อม
การป้องกัน และควบคุมมลพิษอากาศ การออกแบบเบื้องต้น
ระบบระบายอากาศ และระบบบาบัดอากาศ การบาบัดกลิ่น
การควบคุมดู แลและบ ารุ งรั กษาระบบบาบัดมลพิ ษอากาศ
พืน้ ฐานฟิสิกส์และเคมีบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูปทาง
เคมี การเคลื่อนย้าย และการตกออกจากชั้นบรรยากาศของ
มลพิษอากาศ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการควบคุ ม
มลพิ ษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การ
ควบคุมมลพิษอากาศ

282324

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage Management
ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของขยะและ
สิ่งปฏิกูล แหล่งกาเนิด ประเภท องค์ประกอบและปริ มาณ
ของขยะและสิ่งปฏิกูล การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม
การขนส่งไปยังสถานที่กาจัด เทคโนโลยีการกาจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล การนาขยะและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม่
282325 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Fundamental of Environmental Impact
Assessment
ความหมาย ความส าคั ญและความรู้ พื้ นฐาน
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับประเทศ
ไทย ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับประเทศ
ไทย เทคนิ ค การประเมิ น และการจั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษา
282331 การควบคุมมลพิษเสียงและความ
สั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Noise Pollution and Vibration Control
ความรู้ พื้ นฐานทางฟิ สิ กส์ ของเสียงและความ
สั่ น สะเทื อ น แหล่ ง ก าเนิ ด และชนิ ด ของเสี ย งและความ
สั่นสะเทือน ลักษณะของเสียงรบกวน ผลกระทบของมลพิ ษ
เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
ตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย
และมาตรฐานควบคุ มมลพิ ษเสี ยงและความสั่ นสะเทื อ น
เทคโนโลยี การป้ องกั นและควบคุ มมลพิ ษเสี ยงและความ
สั่นสะเทือน
282332 การอนุ รั กษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
3(3-0-6)
Biodiversity Conservation
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพต่ อคุณภาพชี วิ ต
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และสิ่ งแวดล้ อ ม ข้ อก าหนด มาตรการ และแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
282333 การจัดการลุ่มน้า
3(3-0-6)
Watershed Management
ความหมายของลุ่มน้า ธรณีสัณฐานของลุ่ มน้ า
และอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้า ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มน้า
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้า การจัดการลุ่มน้าในประเทศ
ไทย การวิ จั ยการจั ดการลุ่ มน้ า การพั ฒนาแหล่ งน้ า เพื่ อ
ประโยชน์ ใน ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร
แหล่งน้า
282334 การจัดการมลพิษน้า
3(3-0-6)
Water Pollution Management
หลักในการป้องกันและควบคุ มมลพิ ษน้า การ
พัฒนาโครงการป้องกันมลพิษน้าจากแหล่งกาเนิด การผลิตที่
สะอาดเพื่อลดน้าเสียในสถานประกอบการ การใช้แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรั บการจั ดการและควบคุ มมลพิ ษน้ า
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในแหล่งน้า
282335 ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัด
การสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geographical System for Environmental
Management
การประยุ กต์ ใช้ แล ะ ก า รพั ฒน า ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลการวางแผน
เชิงพืน้ ที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
282336 การมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการสิ่ งแวดล้ อ ม
3(2-2-5)
Participation in Environmental
Management
หลั ก การและขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จั ดการสิ่ งแวดล้ อม การวิ เคราะห์ บริ บทของเศรษฐสั งคม
การเมื อง วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อม วิธีการให้ ข้ อมูล กล
ยุ ทธ์ ในการให้ ประชาชนรั บรู้ ร่ วมคิ ด ร่ วมตั ดสิ นใจ ความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาพิ จารณ์

การจัดการความขัดแย้ง การจัดกระบวนการสื่อสารประเด็น
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster
แนวคิ ดของทรั พยากรและระบบสิ่ งแวดล้ อ ม
การใช้ ป ระโยชน์ ทรั พยากรและผลกระทบระดั บ จุ ล ภาค
และมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และภัยพิบัติ ประเภท การก่อตัวและการกระจายของภัยพิบัติ
282338 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(3-0-6)
Global Climate Change
วิ ท ยาศาสตร์ ข องระบบภู มิ อ ากาศและการ
เปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศโลก สาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อ
ระบบเศรษฐกิ จและสั งคมของมนุ ษย์ ในระดั บโลก ภู มิ ภาค
และท้องถิ่น การแก้ปัญหาและศักยภาพของการปรับตัวของ
ระบบเหล่านั้นและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
282431 การจัดการคุณภาพอากาศ
3(3-0-6)
Air quality management
หลักการและเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพ
อากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในเมือง แหล่งกาเนิดและ
ฐานข้อมูลการระบายมลพิ ษอากาศ ระบบการป้ องกั นและ
ควบคุมมลพิษอากาศ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ การประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการคุณภาพอากาศ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กับการคุณภาพอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
282432 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Selected Topic in Environmental Science
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ
ใหม่ ห รื อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทางวิ ท ยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ ม หั ว ข้ อ เรื่ อ งเปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
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282433

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของของเสีย
อันตราย แหล่งกาเนิด ประเภทและการทดสอบลักษณะของ
เสี ยอั นตราย วิ ธี การและการด าเนิ นการเก็ บรวบรวม การ
ขนส่งและการควบคุมของเสียอันตราย การประเมินและการ
จั ด การความเสี่ ย งจากของเสี ย อั น ตราย กฎหมายและ
ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย
หลักการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย
282434 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3(3-0-6)
Health Impact Assessment
ปฏิบัติการใช้เทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยง
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมิ น
การได้ รั บ สารพิ ษ การบ่ ง ชี้ ส ารพิ ษ การวิ เ คราะห์ ก าร
ตอบสนองของร่างกายและระบบนิเวศ ต่อระดับความเข้มข้น
ของสารพิษ การรับสารพิษสู่ร่างกายและการสรุปความเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพและต่อระบบนิเวศ แนวทางการจัดการ
ผลการประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารต่อชุมชน
282491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บค้ น การรวบรวมข้ อมู ล การวิ เคราะห์
การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม
282492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
Environmental Science Project
การค้นคว้าผลงานวิ จัย บทความทางวิ ชาการ
หรือโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบูรณา
การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
282493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

282494

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้ อ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
282495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ งาน เรี ยนรู้ เพิ่ มพู นประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
283201 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรีย
วิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้าและน้าเสีย
การควบคุ ม และการประกั น คุ ณ ภาพในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่สารอินทรีย์
การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา แนวคิดพืน้ ฐานทาง
พลั ง งาน ห่ ว งโซ่ อ าหาร ความสามารถในการผลิ ต และ
ปั จ จั ย จ ากั ด แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา พลวั ต ของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบาบัดน้าเสีย
283202 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
รายวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมา : หลักเคมี
ก่อน
Prerequisite

:
Principle of
Chemistry
ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้าและน้า
เสี ย วิ ธี ก ารตรวจสอบและการประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทาง
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม การเก็ บ และรั ก ษาตั ว อย่ า ง การ
วิเคราะห์น้า การหาของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน
และฟอสฟอรั ส การควบคุ ม และการประกั น คุ ณภาพใน
ห้องปฏิบัติการ
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283301

ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม
4(4-0-8)
Environmental Unit Operations and
Processes
พืน้ ฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบาบัดน้าและน้าเสีย การ
วิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตามกั น และ
แบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน การทาให้ลอย
การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเท
มวล การปรับพีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน
การฆ่ า เชื้ อ โรค ไคเนติ ก ส์ ข องระบบชี ว เคมี การท า
แบบจาลองของถังปฏิกิริยาทางชีววิทยา ระบบบาบัดทาง
ชีววิทยาที่เติบโตแบบแขวนลอยและเติ บโตแบบเกาะติ ด
ปัจจัยควบคุมในการบ าบัดทางชีววิทยา อัตราส่วน F/M,
SRT, SVI
283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)
Environmental Engineering Laboratory
การศึกษาทดลองและควบคุมดูแลระบบ การ
ตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่า
เชื้ อ โรคด้ ว ยคลอรี น การบ าบั ด น้ าเสี ย ทางชี ว ภาพบาง
ประเภท การบาบัดขยะ และการบาบัดมลพิ ษอากาศใน
ห้องปฏิบัติการ
283311 การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งกาเนิด
ผลกระทบทางสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
มลพิษอากาศ แบบจาลองคุณภาพอากาศ หลักการของ
การควบคุมสารมลพิ ษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บ
ตั ว อย่ า งและการวิ เ คราะห์ การจั ด การคุ ณ ภาพอากาศ
กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ
283312 มลพิษในบรรยากาศ
3(3-0-6)
Atmospheric Pollution
โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศ
มลพิษในบรรยากาศหลัก: มลพิษอากาศในเมือง มลพิษ

อากาศในอาคาร ฝนกรด การลดลงของโอโซนในสตราโตส
เฟียร์ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
283313 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate and Climate Change
ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อ นและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งกาเนิด
และแหล่ ง รั บ ของก๊ า ซเรื อ นกระจก ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของ
ผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
การป้องกันภัยพิบัติและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
283321 การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ
ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้าร้อน ระบบท่อระบาย
น้าโสโครก น้าเสีย และอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ระบายน้ าฝน ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย และการจั ด การขยะ
สาหรับอาคาร
283322 ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
การใช้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการกาจัด
สารมลพิ ษ การน าธาตุ อ าหารกลั บ มาใช้ ใ หม่ หลั ก การ
ประเภท และการด าเนิ น การระบบวิ ศวกรรมการบ าบัด
แบบธรรมชาติ การบาบัดโดยดิน การหมักปุ๋ย การบาบัด
ด้วยพืชน้า ระบบบ่อสาหร่าย ระบบบ่อปรับเสถียร พืน้ ที่ชุ่ม
น้า ระบบบ่อปลา การบาบัดด้วยพืช การเปลี่ยนของเสีย
เป็ น พลั ง งานและอาหารหยาบส าหรั บ สั ต ว์ การบ าบั ด
มลพิ ษ อากาศด้ ว ยพื ช และจุ ลิ น ทรี ย์ รวมถึ ง นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบาบัดแบบธรรมชาติ
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283331

วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and
Management
แหล่ ง ก าเนิ ด องค์ ป ระกอบ ปริ ม าณ และ
ลักษณะสมบัติของขยะชุ ม ชน การจัดการที่แหล่ งก าเนิ ด
การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การดาเนินการและ
การแปรรูป การหมักปุย๋ การเผาในเตาเผาของเสีย การฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การบาบัดน้าชะขยะ กฎหมาย
และมาตรฐานในการจัดการขยะชุมชน
283332 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนากลับมา
ใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Minimization and Recycling
Technologies
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ เ น้ น การป้ อ งกั น มลพิ ษ
จากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการลด
การเกิ ด ของเสี ย โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารจั ด การภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของเสียกลั บ มาใช้
ใหม่อีก กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์วัฏจัก รชีวิต
หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุท่ีสามารถ
น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ กระบวนการน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ และ
ผลกระทบ
283341 ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental System and Management
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดาเนินการและเศรษฐศาสตร์ใน
การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อม
ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อ การ
จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน

283342

การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติ ของอุ บัติ เ หตุใ นอุตสาหกรรมและ
ความจ าเป็ น ของการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ การวางแผนเพื่ อ
ความปลอดภั ย เช่ น แผนผั ง โรงงาน การป้ อ งกั น และ
บารุงรักษาเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การ
จั ด ก าหนดการความปลอดภั ย การฝึ ก อบรมด้ า นความ
ปลอดภัย กฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ISO 18000
283343 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
3(3-0-6)
Environmental and Energy Management
Technologies
การไหลเวี ย นของพลั ง งานโลก พลั ง งาน
ชีวภาพและระบบสิ่งแวดล้อม แหล่งกาเนิดของพลังงาน
ความเหมาะสมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การนากลับคืนพลังงานและวัสดุ
จากชี ว มวลและของเสี ย เทคโนโลยี พ ลั ง งานลมและ
แสงอาทิตย์ พลังงานกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ มลพิษความร้อน มลพิษ
อากาศ กัมมันตภาพรังสี โครงการลดการใช้พลังงานโดย
การอนุรักษ์ทรัพยากร
283344 การจัดการลุ่มน้าสาหรับวิศวกร 3(2-2-5)
Watershed Management for Engineers
หลั ก การวางแผนและการจั ด การลุ่ ม น้ า
สมดุลน้าและการจัดการ การควบคุมการชะล้างพังทลาย
ของดิน การจัดการมลพิษและคุณภาพน้าในระดับลุ่มน้า
การจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มน้า
283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
Training in Environmental Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
ฝึ ก งานกั บ สถานประกอบการในสายงาน
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สถาบั น องค์ ก รของรั ฐ หรื อ
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เอกชน ไม่ น้ อ ยกว่ า 270 ชั่ ว โมง เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ท าง
วิ ช าการแล ะทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
283401 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Design of Environmental Engineering
System
โครงสร้างสาหรับระบบบาบัดของเสีย ระบบ
ไฟฟ้าในการบาบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกลใน
การบ าบั ด ของเสี ย วิ ช าการเครื่ อ งมื อ ข้ อ ก าหนดและ
รายละเอี ย ดของงานออกแบบระบบบ าบั ดของเสีย การ
ประมาณราคา
283411 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-3-6)
Design of Air Pollution Control System
หลั ก การและการออกแบบหน่ ว ยควบคุ ม
มลพิษอากาศที่เป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศ การดาเนินการระบบและบารุงรักษา
283412 แบบจาลองมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Modeling
พื้นฐานแบบจาลองคณิตศาสตร์ด้านมลพิ ษ
อากาศ แบบจาลองแพร่กระจายมลพิษ แบบจาลองแหล่ง
รับ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ การจาลองการลอยตัวของ
พลูม การประยุกต์ใช้งานแบบจาลองมลพิษอากาศ
283421 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
4(3-3-8)
Water Supply Engineering and Design
ความส าคั ญ ของน้ าและแหล่ ง น้ าดิ บ การ
ประมาณความต้องการน้า คุณภาพและมาตรฐานน้าผิวดิน
และน้ าบาดาล กระบวนการ การออกแบบ และการ
ดาเนินการระบบบาบัดน้า การเติมอากาศ โคแอกกูเลชัน
และฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถัง
กรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ เมมเบรน การออกแบบ
บ่อรับน้าดิบและสถานีสูบน้า การออกแบบระบบจ่ายน้า

283422

วิศวกรรมและการออกแบบระบบบาบัดน้า
เสีย
4(3-3-8)
Wastewater Treatment Engineering and
Design
ลักษณะของน้าเสีย การวัดอัตราไหลของน้า
เสี ย จุ ด ประสงค์ ใ นการบ าบั ด น้ าเสี ย กฎหมายและ
มาตรฐานที่เ กี่ยวข้อ งกับน้ าเสีย การบาบัดทางกายภาพ
เคมี ชี ว ภาพ การบ าบั ด และก าจัด สลัดจ์ การก าจั ด ธาตุ
อาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบายแบบรวมและ
แบบแยก ปั๊ ม และสถานี สู บ น้ า การออกแบบอุ ป กรณ์
สาหรับบาบัดน้าเสีย การดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย
283423 การออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียและระบบ
ส่งน้าประปา
3(2-2-5)
Sewerage and Water Distribution
System Design
การออกแบบระบบส่งและกระจายน้าด้วยท่อ
การควบคุ ม การไหล การวั ด อั ต ราการไหล การสลาย
พลั ง งาน การเลื อ กเครื่ อ งสู บ น้ า การไหลไม่ ถ าวร และ
ปั ญ หาการกั ด กร่ อ นจากสุ ญ ญากาศของเครื่ อ งสู บ น้ า
ลักษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การวิเคราะห์
การไหลของระบบรวบรวมน้าเสีย แบบจาลองคณิตศาสตร์
การออกแบบและการดาเนินการของระบบรวบรวมน้าเสีย
ในชุมชนเมือง
283424 การดาเนินการและการจัดการระบบโรง
บาบัดน้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
Water and Wastewater Treatment Plant
Operation and Management
ความต้องการน้าและการจ่ายน้า การตรวจวัด
น้าและน้าเสีย การแปลผลการตรวจวัด การประยุก ต์ ใ ช้
สารเคมี บ าบั ด น้ าและน้ าเสี ย การด าเนิ น การระบบและ
ควบคุมระบบประปาและระบบบาบัดน้าเสีย แนวปฏิบัติใน
การบั น ทึ ก ผลและเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ า การด าเนิ น การ
ระบบในสภาวะฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบ การเลือกระบบ
บ าบั ด ให้ เ หมาะสมกั บ คุ ณ ภาพน้ าดิ บ และน้ าเสี ย การ
คานวณไฮดรอลิกส์ของน้าในโรงบาบัด การวางผังระบบ
บาบัด
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283425

การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมหลั ก และ
ลักษณะของน้าเสีย การลดปริมาณน้าเสียและเทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม
กฎหมายและระเบียบ
283426 เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ซ้า 3(3-0-6)
Water Reuse Technologies
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท าความ
สะอาดและน าน้ าเสี ย กลั บ มาใช้ ซ้ า ศั ก ยภาพการน าน้ า
กลับมาใช้ ลักษณะและแหล่งของน้าที่สามารถนากลับมา
ใช้ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบาบัดน้าเพื่อนามาใช้ซ้า
การนาน้ากลับมาใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน
วิ ธี ก ารน าน้ ากลั บ มาใช้ ซ้ าอย่ า งปลอดภั ย กฎหมาย
นโยบาย และข้อจากัดทางด้านสุขอนามัย
283431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ประเภทและลั ก ษณะของของเสี ย อั น ตราย
กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น
ความเสี่ ย งและการจั ด การ การจั ด เก็ บ และการขนส่ ง
กระบวนการบาบัดและกาจัด การเผา การปรับเสถียรและ
การทาก้อนแข็ง การกาจัดบนดินและการฟื้นสภาพพื้นที่
ปนเปื้อน
283432 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Waste Control
ปั ญ หาของเสี ย อุ ต สาหกรรม กฎหมายและ
มาตรการการควบคุม ลักษณะ การบาบัดและการกาจัด
ของเสี ย และอากาศเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม การ
ป้องกันมลพิษและการลดของเสียอุตสาหกรรม การบาบัด
ของเสี ย อุ ต สาหกรรมส าหรั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรม
กระดาษ

283441

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ
การประเมิ น ทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรทาง
นิเวศวิทยาคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณ ภาพ
ชีวิต การป้องกันและการวัด การลดผลกระทบ แผนการ
ติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน
283442 การจาลองระบบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental System Modeling
การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
จ าลองระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ธี ก ารทางตั ว เลขในการแก้
สมการ การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิต ศาสตร์ส าหรั บ
คานวณการไหลในทางน้า คานวณการแพร่กระจายของ
สารมลพิ ษ ในแหล่ ง น้ าและในชั้ น น้ าใต้ ดิ น ค านวณการ
แพร่ ก ระจายของสารมลพิ ษ ในอากาศ แบบจ าลอง
คณิ ต ศาสตร์ ข องกระบวนการต่ า งๆ ทางวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
283481 จรรยาบรรณสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
Ethic for Environmental Engineers
ลั ก ษณะการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย ข้ อ ตกลงระดั บ นานาชาติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ
วิ ชาชี พ วิ ศ วกรรม สมาคมวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สิ ท ธิ แ ละ
จรรยาบรรณของวิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ ม จริ ย ธรรมและ
คุณธรรมที่จาเป็นสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental
Engineering
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถานการณ์ ปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม นวั ต กรรมทาง
สิ่งแวดล้อม
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283491

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ระเบียบวิธีการนาเสนอผลงาน การอภิปราย
วิเคราะห์ และนาเสนอบทความ ผลงานการค้นคว้า หรือ
งานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283492 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2(0-6-3)
Environmental Engineering Project
โ ค ร ง ง า น ที่ น่ า ส น ใ จ ใ น ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง นาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินงาน จัดทา
รูปเล่มโครงงาน
301100 ชีวสถิติและระบาดวิทยา
3(3-0-6)
Biostatistics and Epidemiology
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ชี ว สถิ ติ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐ าน การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสถิติชีพ ประโยชน์ของสถิ ติ
ทางด้านระบาดวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยา
การกระจายโรค การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาด
วิทยา
301101 การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการของบุคคล
แต่ละวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลแต่ละวัยแบบองค์รวม บทบาทของพยาบาลในการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ กลวิ ธี ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและ
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
301102 การให้ความรู้ทางสุขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3)
Health Education and Nursing
Information
แนวคิด ทฤษฎีวิธีการให้ความรู้ทางสุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการทั้ง รายบุค คลและรายกลุ่ม ระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และการใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
พยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล

301103

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 2(2-0-4)
Transcultural Nursing
แนวคิดสังคม วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ การ
ดู แ ลรั ก ษาพยาบาล และระบบสุ ข ภาพ ในมิ ติ ท างสั งคม
วัฒนธรรม บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ รับ บริ ก าร
ต่างวัฒนธรรมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
301104 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1
2(2-0-4)
Basic Concepts and Principles in Nursing I
วิ วั ฒ นาการและลั ก ษณะของวิ ช าชี พ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
วิ ชาชี พ การพยาบาล บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
พยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยและ
ก า ร พ ย า บ า ล แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร พ ย า บ า ล
กระบวนการพยาบาล การติดต่อสื่อสาร
301105 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2
3(3-0-6)
Basic Concepts and Principles in Nursing II
แนวคิด หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
พืน้ ฐาน การรวบรวมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปล
ผล และการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย
301106 แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การพยาบาล 3
2(0-4-2)
Basic Concepts and Principles in Nursing IIl
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค การพยาบาลพื้ น ฐาน การ
ประเมินภาวะสุขภาพของแต่ละวัย ทั้งด้านร่างกายและจิต
ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
301161 กฎหมายและจริ ย ศาสตร์ ส าหรั บ วิช าชีพ
พยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
ก ฎ ห ม า ย ทั่ ว ไ ป ก ฎ ห ม า ย ส า ธ า ร ณสุ ข
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หลักและทฤษฎี
ทางจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพประเด็น
ปั ญ หาทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
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301207

ปฏิบัติการพยาบาล 1
1(0-4-2)
Nursing Practicum l
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน
มนุ ษ ย์ แก่ เ ด็ ก ผู้ ใ หญ่ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพไม่
ซั บ ซ้ อ น โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
301211 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1
2(2-0-4
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery I
แนวคิดและหลักการในการส่ง เสริ มสุ ข ภาพ
สตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรี ใ นทุ ก ระยะของการ
ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยงและ การ
ส่งต่อ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์ และครอบครัว
301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1
1(0-4-2)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery I
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
สตรี การวางแผนครอบครั ว การพยาบาลสตรี ในระยะ
ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยง และการ
ส่ ง ต่ อ โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
301231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(2-0-4)
Nursing for Adults I
แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุข ภาพดี
แ ล ะ เ จ็ บ ป่ ว ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ก า ร ป้ อ ง กั น
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สภาพในผู้ใหญ่ท่ีมี ภาวะ
สุขภาพดี ผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อและโรค
เขตร้ อ น เนื้ อ งอกและมะเร็ ง ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้าและเกลื อแร่ ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท้าย

301232

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2(2-0-4)
Nursing for Adults II
การส่งเสริ มสุ ข ภาพ การป้องกัน โรค การ
รั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู้ ใ หญ่ ท่ี มี ภ าวะ
สุขภาพดีและ ผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาการย่อย การดูดซึม การเผา
ผลาญ การขับถ่าย ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้
ระบบสื บ พั น ธุ์ ส ตรี และเต้ า นม ตา หู คอ จมู ก ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท้าย
301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing I
แนวคิดและทฤษฎีท่ี เ กี่ย วข้อ งกับ สุ ข ภาพจิ ต
กระบวนการเรียนรู้ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ทาให้
เกิดความผิด ปกติท างจิต บทบาทของบุ คคล ครอบครั ว
และสถาบั น ต่ อการปรั บ ตั ว ด้า นสุข ภาพจิ ต การส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต การป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ปั ญ หาด้ า น
อารมณ์และพฤติกรรม วิวัฒนาการ ลักษณะขอบเขตงาน
บทบาทของพยาบาล จิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
301308 ปฏิบัติการพยาบาล 2
3(0-12-6)
Nursing Practicum II
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการส่งเสริมภาวะ
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในเด็ ก ผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ โดย
คานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3
3(0-12-6)
Nursing Practicum III
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลด้ า นการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สภาพในผู้ใช้บริการเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาการ
ติ ด เชื้อ โรคติ ด ต่ อ และโรคเขตร้ อ น เนื้ อ งอกและมะเร็ ง
ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้า
และเกลื อ แร่ การย่ อ ย การดู ด ซึ ม การเผาผลาญ การ
ขั บ ถ่ า ย ระบบสื บ พั น ธุ์ ส ตรี และเต้ า นม ตา หู คอ จมู ก
ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ ในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท้าย โดยคานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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301312

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 2
3(2-3-6)
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery II
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การคลอด กระบวนการ
คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ์และทารกในทุกระยะของ
การคลอด การทาคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด
การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดปกติ การส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก
301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 2
2(0-8-4)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery II
ฝึกปฏิบัติก ารพยาบาลสตรี และทารกในทุ ก
ระยะของการคลอด ระยะหลั ง คลอดในรายปกติ การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยคานึงถึงสิทธิ
ใช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
301321 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric I
แนวคิ ด และหลั ก การพยาบาลในการสร้ า ง
เสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การประเมินการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริ ม
ภู มิ คุ้ ม กั น โรค การสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ชีวิ ต ปั ญ หา
สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ ไ ข การ
เจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และ
ระยะสุดท้าย
301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric II
การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มี
ความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะ
สุดท้าย ผลของการเจ็บป่วยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว
301333 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
3(3-0-6)
Nursing for Adults III
การส่งเสริ มสุ ข ภาพ การป้องกัน โรค การ
รั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู้ ใ หญ่ ท่ี มี ภ าวะ

สุ ข ภาพดี ผู้ ใ หญ่ ท่ี มี ปั ญ หาการผั น แปรออกซิ เ จน การ
ระบายอากาศหายใจ ประสาทสั ม ผั ส การรั บ รู้ แ ละการ
เคลื่ อ นไหว ในระยะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต เรื้ อ รั ง และระยะ
สุดท้าย
301334 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Nursing for Older Adult
แนวคิ ด และหลั ก การการพยาบาลผู้ สูงอายุ
ทฤษฎีความสูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับพฤฒพลัง การดูแล
ระยะยาว หลักประกันในวัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม อารมณ์ จิ ต วิ ญ ญาณจ า ก
กระบวนการสูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในระยะ
เฉียบพลัน เรือ้ รัง การใช้ยาสาหรับผู้สูงอายุ
301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing II
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วย เทคนิคการบาบั ดทางการ
พยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การส่งเสริม การป้องกันการ
กลับเป็นซ้าในผู้ปว่ ยจิตเวช การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รัง ใน
สถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน
301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5
2(0-8-4)
Nursing Practicum V
ฝึกปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชทั้ ง ในสถานบริ ก าร/สถาบั น ครอบครั ว และ
ชุมชน
301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6)
Community Health Nursing I
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชน ประวัติและ
วิวัฒนาการของการสาธารณสุข หลักการและกระบวนการ
พยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข การ
สาธารณสุ ข มู ล ฐาน นโยบายและแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ
แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการส่งเสริม ป้องกัน 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 นา
กล วิ ธี ส าธารณสุ ข มู ล ฐาน โด ย ประยุ ก ต์ ห ลั ก และ
กระบวนการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน การป้ อ งกั น โรค
รักษาพยาบาลและฟื้น ฟูส ภาพแก่ บุคคล ครอบครัว ใน
โรงเรียนและสถานประกอบการ
301355 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทา
สาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย
301362 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3(2-3-6)
Introduction to Research in Nursing
การประยุกต์กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ไปสู่ ก ระบวนการวิ จั ย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการพยาบาลและการฝึกทา
วิจัยทางการพยาบาล
301363 การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
แนวคิ ด และหลั ก การ การบริ ห ารองค์ ก าร
พยาบาล การบริหารหอผู้ ป่วยและหน่วยบริก ารสุ ข ภาพ
ภาวะผู้นาทางการพยาบาล และการประกันคุณภาพการ
พยาบาล
301371 สุขภาพทางเพศ
3(3-0-6)
Reproductive health
ความสาคัญของงานอนามัยเจริญพันธุ์ การ
ดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ต่อ
การป้องกันปัญหางานอนามัยเจริญพันธุ์และปัญหาชีวิ ต
สมรส คุณภาพชีวิตสมรส บทบาทพยาบาลต่องานอนามัย
เจริญพันธุ์

301372

สารเสพติดกับสุขภาพ
3(3-0-6)
Substances and Health
ความหมาย ชนิ ด ของสารเสพติ ด โทษและ
อันตรายของสารเสพติดต่อสุขภาพ สาเหตุการติดสารเสพ
ติด การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ปัญหาและการแก้ ไ ข
สารเสพติดในประเทศไทย นโยบายในการป้องกันสารเสพ
ติด พระราชบัญญัติสารเสพติดแห่งชาติ
301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4
3(0-12-6)
Nursing Practicum IV
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม ด้ ว ย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ ที่มี
ปั ญ หาเบี่ ย งเบนด้า นสุข ภาพ ด้ า นการผั น แปรออกซิเจน
ด้ า นการรั บ รู้ แ ละการเคลื่ อ นไหว ทั้ ง ในระยะเฉี ย บพลั น
วิ ก ฤตและเรื้ อ รั ง ภายใต้ ข อบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
301413 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 3
2(2-0-4)
Maternal-Child Nursing and Midwifery III
แนวคิด และการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง
และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด การพยาบาลสตรีและทารกแรกเกิดที่ได้รับการ
ทาสูติศาสตร์หัตถการ
301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 3
2(0-8-4)
Practicum in Maternal-Child Nursing
and Midwifery III
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารให้ ก ารพยาบาลสตรี ท่ี มี ภ าวะ
เสี่ยงและมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มารดาได้รับการ
ท าสู ติ ศ าสตร์ หั ต ถการ และที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง รวมทั้ ง
ส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก
301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4)
Community Health Nursing II
การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน นโยบายสาธารณะ การ
วางแผนการบริ ห ารด้ า นสุ ข ภาพยึ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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301454

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(0-8-4)
Practicum in Community Health Nursing II
ฝึ ก กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน การวางแผน
งานหลักตามนโยบายสาธารณะและโครงการด้านสุขภาพ
ร่วมกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
301456 ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น 1(0-4-2)
Practicum in Primary Medical Care
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการตรวจคัดกรอง
โรค การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
บรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย
301464 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริ ก าร
การบริ ห าร การศึ ก ษา และการวิ จั ย ทางการพยาบาล
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มของการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
301465 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 3(0-12-6)
Professional Nursing Practice
ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
พยาบาล บทบาทหน้าที่ก ารบริ หาร ภาวะผู้นา และการ
พัฒนาองค์กร
321111
บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1(1-0-2)
Introduction to Applied Thai
Traditional Medicine
ประวั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ปรั ช ญาของ
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
วิ วั ฒ นาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช้ ย า
สมุ น ไพร ลั ก ษณะงานเวชปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ การศึ ก ษาการแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์

321232

อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis
ความหมายและความสาคัญของอาการวิทยา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาการกั บ พยาธิ วิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ
อาการที่พบบ่อยหรือ มี ความส าคั ญ ทางการแพทย์ แ ผน
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
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการรักษาโดยการใช้ยา การ
ผ่าตัด การใช้รังสี หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
การฟื้ น ฟู ส ภาพ ด้ า นการสื บ ค้ น โดยการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาโรคโดยการใช้ ยา การ
ผ่ า ตั ด ก า ร ใ ช้ รั ง สี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า แ บ บ
ประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ
321323 เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร
คุณสมบัติทางเคมีประโยชน์ทางยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ถึงพิษวิทยาและ
การทดลองทางคลินิก พืชพิษ ลักษณะพืชที่มีพิษ อาการ
พิษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการสกัดแยกสาระสาคัญ
การตรวจเอกลั ก ษณ์ ส าระส าคั ญ จากพื ช ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์และวิธที างเคมี
321331 โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
ความหมายและความสาคัญของสารอาหาร
การค านวณปริ ม าณสารอาหารที่ ร่ า งกายควรได้ รั บ
หลักการบริโภคอาหาร อาหารสาหรับวัยต่างๆ และสาหรับ
ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ท่ี ต้ อ งการสารอาหารพิ เ ศษ โรคที่ เ กิ ด จาก
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โภชนาการ สารพิษในอาหาร ความรู้ทางด้านการแพทย์
แผนไทยที่เกี่ยวกับโภชนาการ
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรี ร วิ ท ยา ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และการวิ นิ จ ฉั ย โรคหรื อ
ภาวะผิดปกติท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
จิ ต เวชศาสตร์ และ ตจวิ ท ยา เพื่ อ การเที ย บเคี ย งโรค
ระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การ
ติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย
321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine II
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะผิดปกติท่ีพบบ่อยทางศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก ลาริงซ์และนรีเวช
วิทยา การเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกั บ
การแพทย์แผนปั จจุ บัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์ แ ผน
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
โครงสร้ า งต ารั บ ยาไทย การประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ ท างเภสั ช วั ต ถุ สรรพคุ ณ เภสั ช คณาเภสั ช ใน
การศึกษาตารับยาไทย หลักการและรูปแบบต่างๆในการ
ปรุงยาของเภสัชกรรมแผนไทย
321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy III
การตั้ ง ต ารั บ ยา การวิ เ คราะห์ ต ารั บ ยา
วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน การ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร วิธีการผลิตยา วิธีการ
บรรจุยา การเก็บรักษายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การจัดยา การจ่ายยา การให้คาแนะนาการใช้ยาสมุนไพร

321344

เภสัชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy IV
การตั้งตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีใ น
การผลิตยาจากสมุนไพร การประเมินฤทธิ์ของสมุ น ไพร
ตารับ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย
321251 เวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine I
จรรยาแพทย์ หลักการสาคัญของการแพทย์
แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญของพระคัมภีร์
เวชศึกษา พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน
พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ พระคัมภีร์วร
โยคสาร พระคัมภีร์ประถมจินดา พระคัมภีร์มหาโชตรัต
321252 เวชกรรมแผนไทย 2
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine II
หลักการ แนวคิด และสาระสาคั ญของพระ
คัมภีร์กษัย พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ พระคัมภีร์ตักศิลา พระ
คัมภีร์ธาตุบรรจบ พระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา พระคัมภีร์
สิทธิสาระสงเคราะห์ พระคัมภีร์อุทรโรค พระคัมภีร์อติสาร
พระคัมภีร์มุขโรค พระคัมภีร์ชวดาร พระคัมภีร์มัญชุสาระ
วิเชียร พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค พระคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์
พระคั ม ภี ร์ ทิ พ มาลา พระคั ม ภี ร์ อ ภั ย สั น ตา พระคั ม ภี ร์
สรรพคุณยา
321353 เวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine III
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะน า
เน้ น อาการหรื อ โรคที่ พ บบ่ อ ยหรื อ ไม่ ซั บ ซ้ อ น การ
เทียบเคียงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย
321354 เวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine IV
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
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วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะน า
เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการ ปัญหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การ
ส่งต่อผู้ป่วย กฎหมายที่ เ กี่ยวข้อ งกั บ การแพทย์แ ผนไทย
ประยุกต์ ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐาน
ของการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมศักยภาพของจิต การ
ใช้สารที่พบในธรรมชาติ ในการบ าบัด รั ก ษาโรค บทบาท
ของการแพทย์ ท างเลื อ กที่ ใ ช้ ใ นการบ าบั ด โรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
จรรยาบรรณหั ต ถเวชกรรมไทย ร่ า งกาย
มนุษย์และแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและ
แนวคิดการนวดไทยแบบราชสานัก การนวดไทยพืน้ ฐาน
321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธีการนวดไทยแบบราชสานักสาหรับจุดต่างๆ อาการ
หรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาทาง
หัตถเวชกรรมแผนไทย การส่งต่อ หลักการและวิธีการใช้
ธรรมชาติบาบัดในหัตถเวชกรรมแผนไทยและทฤษฎี เ ส้ น
ประธานสิบ
321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธกี ารนวดไทยแบบราชสานักสาหรับจุดต่างๆ อาการ
หรื อ โรคที่ พ บบ่ อ ยทางหั ต ถเวชกรรมไทย หลั ก การซั ก
ประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ
รั ก ษา การให้ ค าแนะน า การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย วิ ธี ก ารรั ก ษา
หลักการและวิธีการใช้ฤาษีดัดตนและท่าบริหารอื่นๆ การ
เทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน

321364

หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage IV
หลั ก การรั ก ษาด้ ว ยหั ต ถเวชกรรมแผนไทย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การวางแผนการ
รั ก ษา การให้ ค าแนะน า การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย วิ ธี ก ารรั ก ษา
สาหรับอาการหรือโรค/ปัญ หาที่ซั บ ซ้อน การเทียบเคี ย ง
อาการหรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน
321371 การผดุงครรภ์
2(2-0-4)
Midwifery
กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยาของการ
ตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ โรคหรือภาวะที่มีผลต่อ
การตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทาคลอดใน
รายปกติ หลั ก การดู แ ลมารดาตั้ งแต่ตั้ ง ครรภ์ จ นถึ งหลัง
คลอด หลั ก การดู แ ลทารกแรกคลอด การวางแผน
ครอบครั ว หลั ก การและวิ ธี ก ารดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละ
มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-8-4)
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ
ตรวจครรภ์ การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
การช่วยทาคลอดในรายปกติ การช่วยดูแลทารกแรกคลอด
และการวางแผนครอบครั ว การดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละ
มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
321412 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเภทของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างงานวิจัย
ทางการแพทย์ แ ผนไทย การก าหนดปั ญ หา การตั้ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอข้อมูล
การเขี ย นโครงการและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
โครงการวิ จั ย การค้ น คว้ า และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
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321482

ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะน า
เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการและ
การวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่ง
ต่อผู้ป่วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิ บั ติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
การตั้งตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรที่ซับซ้อน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
เภสัชกรรมแผนไทย
321484 ฝึกปฎิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional
Therapeutic Massage
ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด การซั ก ประวั ติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวด
ไทยแบบราชสานัก การให้คาแนะนา การบันทึกข้อมูล งาน
เวชระเบียน เน้นอาการหรือโรคหรือการปฏิบัติท่พี บหรือใช้
บ่อยและไม่ซับซ้อน การส่งต่อผูป้ ว่ ย การเทียบเคียงอาการ
หรื อ โรคและการวิ นิ จ ฉั ย โรคกั บ ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผน
ปัจจุบัน
321493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)
Professional Development I
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ท่ีดี การแพทย์องค์รวม มิติต่างๆ
ของสุขภาพ รวมทั้ง สุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์

ในระบบบริการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้พื้นฐาน เช่น
พฤติ ก รรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ โภชนาการเข้ า กั บ
สุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยหรือประชาชนครบ
ทัง้ 4 มิติ ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม(รวมทั้งครอบครัว
และสิ่งแวดล้อม) และภูมิปัญญา โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้
และทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การทางานเป็นทีม
และ
การจัดการความเครียด มีความเข้าใจที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์
รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาทและหน้าที่
ของแพทย์ และกระบวนการพั ฒ นาตนเองที่ เ หมาะสม
322102

การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3)
Professional Development II
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติโดยการประยุก ต์ ใ ช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีวสถิติ และทักษะ
ในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ให้มีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพส่วนตัว และประยุกต์ใช้การแพทย์องค์
รวม
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Psychology
จิ ต วิ ท ยาการแพทย์ การประยุ ก ต์ ห ลั ก การ
จิ ต วิ ท ยาเข้ า ไปในเวชปฏิ บั ติ ส าหรั บ โรค ภาวะ และการ
บาดเจ็ บ ทั้ ง กายภาพและจิ ต ใจ เป็ น การผสมผสานการ
บ าบั ด เข้ า ไปในการจั ด การความเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต ภาวะ
ผิดปกติด้านอารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรม การใช้สาร ตั้งแต่
เทคนิคจิตบาบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ วิถี
ชีวิตครอบคร้วและระหว่างบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพกาย
และจิตใจ
322201 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine I
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการซั ก ประวั ติ แ ละตรวจ
ร่างกายผู้ป่วย รวมถึงความรู้พื้นฐานใน การตรวจและส่ง
ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสามารถน าความรู้ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐาน เช่ น กายวิ ภ าคศาสตร์
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สรี ร วิ ท ยา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการซั ก ประวั ติ รวมทั้ ง การ
ตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยนาความรู้ทางด้านพยาธิกาเนิดมา
เชื่ อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค พร้ อ มกั บ
สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้ และสามารถเรียนรู้การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งแพทย์ แ ละ
ผูป้ ว่ ยได้
322202 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการทางาน การ
ควบคุมการทางานของเซลล์และเนื้อเยื่อกลไกการขนส่ง
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึง
เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์และเนือ้ เยื่อ
322203 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(2-4-6)
Biochemistry and Molecular Biology
สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่การทางานของ
สารชีวโมเลกุลที่สาคัญในร่างกาย รวมถึงวิถีเมตาบอลิซึม
และการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดในสิ่งมีชีวิตในภาวะ
ปกติและเชื่อมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ กลไกการ
แสดงออกของยีนทั้งในเชิงพันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์
ตอลดจนเทคนิคทางอณูชีววิทยา
322204 บทนาสูก่ ายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2(1-2-3)
Introduction to Anatomy and
Physiology
ความหมายของค าศั พ ท์ ห ลั ก ระนาบและ
ทิ ศ ทาง ต าแหน่ ง ของร่ า งกายทางกายวิ ภ าคศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
เบื้องต้น การทางานของระบบควบคุมในการรักษาสมดุล
ของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ รวมทั้งศึกษากระบวนการ
การเจริญและพัฒนาของมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ การปฏิสนธิ การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์
เพื่อเจริญเป็นชั้นเนือ้ เยื่อและระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
รวมทั้งความผิดปกติ ตั้งแต่กาเนิด

322205

ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
Nervous System I
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
ของระบบประสาทของมนุ ษย์ กลไกการทางานและการ
ควบคุมการทางานของระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป
ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ
ระบบประสาทอั ต โนมั ติ และระบบประสาทขั้ น สู ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างระบบประสาทกับ ระบบต่ างๆของ
ร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 1
3(1-4-4)
Skin and Musculoskeletal System
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
และหน้ า ที่ ข องระบบผิ ว หนั ง และระบบกล้ า มเนื้ อ โครง
กระดูก (รวมทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) กลไกและการควบคุ ม
การท างานของระบบผิ ว หนั ง และระบบกล้ า มเนื้ อ โครง
กระดู ก ในภาวะปกติ แ ละการเชื่ อ มโยงถึ ง ภาวะการเกิ ด
พยาธิ ส ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นโครงสร้ า งและหน้ า ที่
ระหว่ า งระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ กั บ ระบบอื่ น ๆของ
ร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2(1-2-3)
Endocrine System I
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่ อ มไร้ ท่อ กระบวนการสัง เคราะห์
การหลั่ ง การขนส่ ง เมตาบอลิ ซึ ม ตั ว รั บ และผลของ
ฮอร์โมนหลักต่อ อวัยวะเป้าหมาย กลไกการควบคุมการ
ทางานของระบบต่อมไร้ท่อ ในภาวะปกติและ การเชื่อมโยง
ถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ต่อมไร้ท่อ กับระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
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322208

การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4)
Professional Development III
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การออกแบบวิจัย และทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล
อย่ า งเหมาะสม ให้ มี ค วามตระหนั ก ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติท่ีดีต่อการแพทย์องค์ร วม
และการฝึกปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย
322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4)
Cardiovascular System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พั ฒ นาการ มหกายวิ ภ าคศาสตร์ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์
หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมการทางานของ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ศึกษาการทางานของระบบ
หลอดเลือดและหัวใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ
รั ก ษาสมดุ ล ของร่ า งกายให้ อ ยู่ ใ นภาวะ ตลอดจนการ
ปรับตัวของระบบหลอดเลื อดและหัว ใจในภาวะต่ า งๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทาง
คลินิก
322210 ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
Respiratory System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริ ญและ
พั ฒ นาการมหกายวิ ภ าคศาสตร์ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์
หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมการทางานของ
ระบบหายใจ ศึกษาการท างานของระบบหายใจร่ ว มกั บ
ระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจใน
ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้น
พืน้ ฐานทางคลินิก
322211 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้าเหลือง การ
สร้างและการทาลายเม็ด เลื อด หน้าที่ กลไกการท างาน

และการควบคุมการทางานของระบบเลือด ครอบคลุมถึง
กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่
เข้าสู่ร่างกาย โดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกัน ศึกษาการทางานของระบบเลือดและ
ภูมิคุ้มกันร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาให้อยู่
ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรั บ ตั ว ของระบบเลื อ ดและ
ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ขั้นพืน้ ฐานทางคลินิก
322212 ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
Gastrointestinal System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญเติ บโต
พั ฒ นาการและโครงสร้ า งของอวั ย วะในระบบทางเดิ น
อาหาร กลไกการควบคุ ม การท างานทางสรี ร วิ ท ยาของ
ระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหาร กับระบบอื่นๆ
ของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิ ชาทางคลิ นิ ก
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 รวมทั้งกลไกการทางานของหลอดเลื อด
ไตฝอยในการดูดกลับสาร และการคัดหลั่งต่างๆ กลไกการ
สร้างน้าปัสสาวะ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมสมดุล
กรดด่างและการควบคุ ม ความเข้ ม ข้นของสารละลายใน
ภาวะปกติและในภาวะผิดปกติท่ีเ กิดขึ้น ในระบบขับถ่ า ย
ปัสสาวะ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
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
สื บ พั น ธุ์ กลไกการควบคุ ม การท างานของสรี ร วิ ท ยาใน
ภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
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322215

อายุ ร กรรมทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป เพื่ อ
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเรือ้ รัง
ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวช
ศาสตร์ ก ารกี ฬ า เวชศาสตร์ วั ย รุ่ น ภู มิ แ พ้ แ ละภู มิ คุ้ ม กั น
วิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
มะเร็ววิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ
322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4)
Professional Development IV
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก โดยศึ ก ษา
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพและโรคที่ พ บบ่ อ ยหรื อ เป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชน
อย่างเหมาะสม ให้มีความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหาร
จั ด การด้ า นเวลา และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ สุ ข ภาพ
ชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว
322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าบ าบั ด โรค การ
เปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไปและกลไก
การออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์
และระดั บ อวั ย วะ ข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ อ ควรระวั ง อาการอั น ไม่ พึง
ประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา
รวมถึงความเป็นพิษ และการแก้พิษ
322303 หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4)
Principle of Pathology and Forensic
Medicine
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ หลักและ
วิ ธี ก ารศึ ก ษาพยาธิ วิ ท ยา อั น ว่ า ด้ ว ยโรคและขบวนการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ โรค อี ก ทั้ ง เรี ย นรู้ ห ลั ก การ
นิ ติ เ วชศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
พยาธิวิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางกฎหมาย

322304

หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
ความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้ง
ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนาเทคนิค
การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบค้น ตลอดจน
การแปลผลที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ก ารห้ อ งทดลองนั้ น มา
ยืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค
322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์
3(1-4-4)
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
เชือ้ ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจและ
วิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส าหรั บ เชื้ อ
แบคที เ รี ย เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ รา และปรสิ ต ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
Applied immunology and Infectious
Disease
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
ภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา
และปรสิ ต วิ ท ยาทางการแพทย์ และน ามาเชื่ อ มโยงกั บ
พยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจวินิจฉั ยโรค
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรัก ษา
ผู้ป่วย รวมทั้ง การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในชุมชน
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322307

ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ
1(1-0-2)
Metabolic and Nutritional Diseases
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิ ด ปกติ
ทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู้พืน้ ฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมีและสรีรวิทยา มาเชื่อมโยงกับ
พยาธิสภาพ ที่พบในผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิ จฉัยโรค
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรัก ษา
ผูป้ ว่ ย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนใน
ชุมชน
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
Gastrointestinal System II
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิด ปกติ
ในระบบทางเดิ น อาหาร โดยอาศั ย ควา มรู้ พื้ น ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ างกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม การใช้ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322309 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine II
เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก หั ด ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการซั ก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย เรียนรู้และฝึกหัดการตรวจ
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขัน้ พืน้ ฐาน และสามารถนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาค
วิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้ง
การตรวจร่ า งกายผู้ ป่ ว ยโดยน าความรู้ ท างด้ า นพยาธิ
ก าเนิ ด มาเชื่ อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค
พร้อมกับสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ เรียนรู้และ
ฝึ ก หั ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า ง
แพทย์และผูป้ ว่ ยได้

322310

ระบบเลือด
2(1-2-3)
Hematologic System
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบเลือดและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยอาศั ยความรู้พืน้ ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ างกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิดพยาธิ
สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม การใช้ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3)
Cardiovascular System 2
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โดยอาศั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ างกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิ ท ยา สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วมการใช้ ย าและการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322312 ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
Respiratory System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง
และหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน
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322313

ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
Endocrine System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ
หน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พ บในผู้
ป่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 2
2(1-2-3)
Skin and Musculoskeletal System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และโครงกระดูก โดยอาศัยความรู้
พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับ
พยาธิสภาพ ที่พบในผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วมการใช้ ย าและการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322315 ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
Nervous System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบประสาท โดยอาศั ย ความรู้ พื้ นฐานโครงสร้ างและ
หน้ า ที่ ข องร่ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน

322316

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
Urinary System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง
และหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน
322317 ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
Reproductive System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบสื บ พั น ธุ์ โดยอาศั ย ความรู้ พื้ น ฐานโครงสร้ า งและ
หน้ า ที่ ข องร่ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence l
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ กตั้ งแต่แ รกเกิด จนถึง วัย รุ่น (อายุน้อย
กว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิ
ก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ
โดยเน้ น ปั ญ หาและโรคที่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก รวมทั้ ง การ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการที่ ผิ ดปกติ และภาวะฉุ ก เฉิน
ต่ า งๆ มี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป้ ว่ ย โดยมีการ
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บู ร ณาการกั บ แผนกรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence ll
ฝึกทักษะทางคลินิกผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึ ง
วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่ง
ต รวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การสั่ ง การรั ก ษาอย่ า ง
สมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให้ ค าแนะน า
ผูป้ ว่ ยและญาติ และทักษะพืน้ ฐาน สาหรับการทาหัตถการ
ต่ า งๆ (ทราบถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการ
กระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้น จากการท าหั ต ถการดั ง กล่ า ว) รวมทั้ ง ฝึ ก ท างาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค
ผูป้ ว่ ยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผูป้ ว่ ยหนัก มีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ
ชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 1
4(1-6-5)
Community, Family and Occupational
Medicines I
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม การดูแลผูป้ ว่ ยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล
เลื อ กครอบครั ว ท าการศึ ก ษาด้ า นเวชศาสตร์ ค รอบครั ว
อย่างบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชนตามหลักระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติชั้นสูง
322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Adult and Elderly I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิวิทยากาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยก
โรค และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและ

การฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบ่ อ ยของ
ผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า
15 ปีข้ึนไป) รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ มีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม 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
ฝึกทักษะทางคลินิกสาหรับ ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป) ได้แก่ ซัก
ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการ
รักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้
คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติและทักษะพืน้ ฐานสาหรับการ
ทาหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน
การกระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อ นที่
อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว) รวมทั้ง ทักษะ
การกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ฝึกทางานร่วมกับแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอ
ผูป้ ว่ ยใน และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรัก ษา
ผูป้ ว่ ย
322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1
4(4-0-8)
Health and Disease of Women I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจ ฉัย โรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการ
ฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบ่ อ ยของสตรี
รวมทั้งการดูแลสตรีระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง
คลอด การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทงั้
มารดาและทารกในครรภ์ การป้องกันความผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
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และภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์ ร วม ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนและมี
การบู ร ณาการกั บ วิ สั ญ ญี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู รั ง สี
วิทยา อายุรศาสตร์และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Women II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ส าหรั บ การดู แ ลสตรี
ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การ
วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการวิ นิ จ ฉั ย โรค การส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษา
อย่ า งสมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให้
คาแนะนาผู้ป่วยและญาติ และ ทักษะพื้ นฐานสาหรั บ การ
ทาหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน
การกระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อ นที่
เกิ ด ขึ้น จากการท าหั ตถการดัง กล่า ว) ฝึ ก ท างานร่ ว มกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วย
นอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด
โด ย มี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ล ผู้ ป่ ว ย แบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
322408 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
4(4-0-8)
Perioperative Care I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด ระหว่างการ
ผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคทางศั ล ยกรรมทั่ ว ไปที่ พ บบ่ อ ย
รวมทั้งการดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรมในภาวะวิกฤติแ ละ
ฉุกเฉิน หลักการและขัน้ ตอนต่างๆ ของการระงับความรู้สึก
และการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน และมีการบูร
ณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา โสต
นาสิก ลาริงซ์วิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

322409

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
4(0-8-4)
Perioperative Care II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ส าหรั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ผ่าตัด ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉั ย
แยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และทางรั ง สี ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
ศั ล ยกรรม (ทราบข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการ
กระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการท าหั ต ถการดั ง กล่ า ว) การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน การให้คาแนะนากั บผู้ ป่วยและญาติ ฝึกทางาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค
ผูป้ ว่ ยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้อง
ผ่ า ตั ด โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา
จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
322410 จิตเวชศาสตร์
4(2-4-6)
Psychiatry
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา และโรคทางจิต
เวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การ
วินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุท่ที าให้ผู้ปว่ ยเป็นโรคทางจิต
เวช ตลอดจนวิธีการรักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิต
บาบัด พฤติกรรมบาบัด เป็นต้น และการจัดการกับสภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การนาเอาความรู้ทางด้านจิตเวชไป
ใช้ ค วบคุ ม กั บ การรั ก ษาโรคทางร่ า งกาย ฝึ ก ฝนการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์และผูป้ ่วย การทางานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟู
สุขภาพจิตและ การป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช้
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
4(1-6-5)
Basic Medical Research
ฝึ ก ตั้ ง ค าถามวิ จั ย ทางการแพทย์ ท่ี น่ า สนใจ
และมีประโยชน์ในการหาคาตอบ เลือกวิธีวิจัยชนิดต่างๆ
ในการตอบคาถามวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการ
วิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติท่ีเกิดขึ้นในการวิจัย ค้นหาสถิติ
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ที่เหมาะสมส าหรับ วิ เคราะห์ ข้อ มูล วิ จัย พัฒนาโครงร่ า ง
วิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายจ านวนตั ว อย่ า ง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ทดสอบเครื่องมือตามหลัก
ทฤษฎี จากนั้นดาเนินการเก็บ ข้อ มูลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ตามโครงร่ า งวิ จั ย ที่ พั ฒ นาขึ้น น าเสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ย
วาจาต่อที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้
วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย
322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
4(2-4-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence lll
โรคและภาวะผิ ด ปกติ ต่ า ง ๆ ของเด็ ก ตั้ ง แต่
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเพิ่มเติม ฝึกทักษะ การซักประวัติและ
ตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้
เครื่องมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะ
การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจ
หลักการ รู้ขั้นตอนการกระทา การแปลผลการตรวจและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว)
การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ การท างานร่ ว มกั บ
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์ การน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักวิเคราะห์ทางเวช
ศาสตร์องิ หลักฐานเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมี การบูรณาการกับ
แผนรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู และสาขาวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 2
6(1-10-7)
Community, Family and Occupational
Medicines ll
หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์
การเจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากงานการค้ น หาปั ญ หา และการ
จัดการแก้ไข ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนที่
โรงพยาบาลชุมชนศึก ษาทฤษฎี การบริ หารจัด การระบบ
สาธารณสุข

322503

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
6(1-10-7)
Health and Diseases of Adult and Elderly lll
ปัญหาและโรคของผู้ใ หญ่ ตั้ง แต่วั ยหนุ่ ม สาว
จนกระทั่ ง ถึ ง วั ย ชรา (อายุ ม ากกว่ า 15 ปี ข้ึ น ไป) และฝึ ก
ทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะการซักประวัติ และ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจรังสีอย่า งเหมาะสม การแปลผลการตรวจวินิ จ ฉั ย
การวิ นิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน และฝึกทักษะการทาหัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย
(โดยทราบข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการกระทา
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อนที่ อ าจเกิดขึ้น
จากการทาหัตถการดังกล่าว) ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลฟื้นฟูสุ ข ภาพ การดูแลผู้ ป่ ว ย
แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
การประยุกต์หลัก การทางเวชศาสตร์ อิงหลั กฐานในการ
ดูแลผู้ป่วย และมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์
ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น
ๆ
322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3
4(2-4-6)
Health and Diseased of Women III
การดู แ ลโรคของสตรี ท่ี ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เช่ น
มะเร็งทางนรีเวช โรคทางต่อมไร้ท่อและฝึกทักษะในการ
ดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ท่ี
มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นและหลั ง ผ่ า ตั ด ทั้ ง ทางนรี เ วชกรรมและ
สูติกรรม การทาหัตถการพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็น และการ
ท าหั ต ถการช่ ว ย คลอดภายใต้ ก ารดู แ ลของแพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยทราบถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ อ ห้ า ม ขั้ น ตอนการ
กระท าและภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากหั ต ถการ
ดังกล่าว การบันทึก รายงานผู้ ป่วย การส่งต่อผู้ป่ ว ยเพื่ อ
รักษาต่อ การให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้น
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม โดยมี การบู ร ณาการ กั บ
วิสัญญีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา อายุรศาสตร์ และ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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322505

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
6(1-10-7)
Perioperative care lll
ความรู้ พื้ น ฐานในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นผ่าตัด
ระหว่ า งการผ่ า ตั ด และหลั ง ผ่ า ตั ด โรคทางศั ล ยกรรม
เฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery,
Plastic Surgery, CVT) และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย ฝึก
ทักษะทางคลินิกสาหรับการดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด ได้แก่ การซัก
ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ก า ร ส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ป ล ผ ล ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม
ทั ก ษะการระงั บ ความรู้ สึ ก และการดมยาสลบ การท า
หัตถการที่จาเป็นต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้
ขั้ น ต อ น ก า ร ก ร ะ ท า ก า ร แ ป ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว)
การบันทึกเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ฝึกฝน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งแพทย์
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ย การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
องค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมี
การบู ร ณาการกั บ รั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู วิ สั ญ ญี
วิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ
322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
4(1-6-5)
Perioperative Care IV
ความรู้ พื้ น ฐาน อาการวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยา
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และ
การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก
ข้อ และ เนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซั ก
ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายทั ก ษะพื้ น ฐานทางศั ล ยกรรม
กระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
และทางรังสีวิ ทยา การบันทึ ก รายงานผู้ ป่ วย ฝึกฝนการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนของผู้ ป่ ว ย การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ
รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยาและสาขาวิชา
อื่น ๆ

322507

เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เ วชศาสตร์ 1
4(2-4-6)
Emergency and Forensic Medicines l
อาการวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีร วิ ท ยา
การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และ
การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุท่ีห้องฉุก เฉิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการประกอบวิชาชีพ
ของแพทย์ หลักการและวิธพี ิสูจน์ขอ้ เท็จจริงทางการแพทย์
เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย ทัง้ ใน การตรวจผู้ป่วย ทาง
นิติเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิ ษใน
สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศและวัตถุพยานอื่น ๆ
322508 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
3(3-0-6)
English for the Medical Profession
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ระหว่ า งแพทย์ กั บ ผู้ ป่ ว ย ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ไ วยากรณ์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านและ
การเขียนรายงาน ทางการแพทย์
322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปั ญหา
และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ
หอผู้ป่วยหนัก การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญในเด็ก
การประเมิ น ความสามารถของตนเองในการดู แลรั กษา
ผูป้ ว่ ย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
และการนาความรู้ ไปประยุ กต์ใ ช้ ในการดูแลรั กษาผู้ ป่ ว ย
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน เวชจ
ริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์ ร วม และมี ก ารบู ร ณาการกั บ แผนกรั ง สี วิ ท ยา เวช
ศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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322602

เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครั วและ
อาชีวเวชศาสตร์ 3
4(0-8-4)
Community, Family and Occupational
Medicines lll
การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัว ผู้ ป่ ว ย
เรือ้ รังในระยะยาว ตามหลักการ เวชศาสตร์ครอบครัวและ
การวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว
322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
8(0-16-8)
Health and Diseases of Adult and
Elderly IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปั ญหา
และการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยผู้ ใ หญ่ ตั้ ง แต่ วั ย หนุ่ ม สาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีข้นึ ไป) ที่ห้องตรวจ
โรคผู้ ป่ ว ยนอก หอผู้ ป่ ว ยใน และหอผู้ ป่ ว ยหนั ก การท า
หัตถการที่จาเป็นและสาคัญ การประเมินความสามารถ
ของตนเองในการดูแ ลรั ก ษาผู้ ป่ วย การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่อ
รักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม และบันทึก
สรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทย
สภา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้า ใจ
ระหว่ า งแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ยเป็ น
อย่างดีและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีการบูรณา
การกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Women IV
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านการดู แ ลผู้ ป่ ว ยทั้ ง ด้ า นสู ติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย
ใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด ตลอดจนการ
ติดตามผู้ป่วยหลัง การรักษา และการให้บริการวางแผน
ครอบครัว ร่วมกับ การฝึกทัก ษะทางสูติศาสตร์ -นรี เ วช
วิทยา และหัตถการต่าง ๆ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่ ว ย
และญาติ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การทางานเป็นทีม และ การดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม

322605

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นผ่ า ตั ด ระหว่ า ง การผ่ า ตั ด และหลั ง
ผ่ า ตั ด ที่ ห อผู้ ป่ ว ยใน หอผู้ ป่ ว ยนอก หอผู้ ป่ ว ยหนั ก ห้ อ ง
ผ่าตัด และห้องพักฟื้น ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ป่ว ย
หลังการรักษา การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญทั้งทาง
ศั ล ยกรรม และวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ภายใต้ ก ารแนะน าของ
อาจารย์ แ พทย์ ห รื อ แพทย์ ป ระจ าบ้ า น การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล
รั ก ษาผู้ ป่ ว ย การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว หรื อ ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่ อ
สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยเป็นอย่า งดี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการ
กั บ รั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ นฟู วิ สั ญ ญี วิ ท ยา จั ก ษุ วิ ทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
2(0-4-2)
Perioperative Care VI
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคห รื อ
บาดเจ็บกระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนการผ่าตัด
ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอ
ผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก การทาหัตถการ
ที่จาเป็นและสาคัญ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์แพทย์
การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การประเมิ น ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่อ ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้ า ใจ
ระหว่ า งแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ย การ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รังสี
วิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322607 เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เ วชศาสตร์ 2
4(0-8-4)
Emergency and Forensic Medicines ll
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ห้ อ งผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การ
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วินิจฉัยโรค บาบัดรักษา และทาหัตถการที่จาเป็นส าหรับ
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น และอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ เ หมาะสมและ
ทันท่วงที การส่งตรวจทางรังสีท่ีเหมาะสม การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการ กู้ชีพผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขัน้ พืน้ ฐานและ
ขั้นสูง) หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติ ภัยหมู่
การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การให้คาแนะนาและคาปรึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ การทางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
รั ก ษาต่ อ หรื อ ปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ชัน สู ต ร
พลิกศพ การเขียนใบชันสูตรบาดแผลและใบรั บรองการ
ตาย
322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Psychiatry
ความรู้ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยเป็ น โรคทางจิ ต เวช รวมทั้ ง การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ
การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต การป้ อ งกั น โรคทางจิ ต เวช โดยมี
ทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่ วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General internal Medicine
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ ป่วยเพื่อรักษา
ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ดี ีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Surgery
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกีย่ วกับ ผูป้ ว่ ยโรคทางศัลยศาสตร์ท่พี บได้บ่อยรวมทั้งการ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ
การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย

322704

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Pediatrics
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเด็ก รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษา
ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดู แลผู้ ป่วยแบบองค์
รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ปว่ ย
322705 สูติศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Obstetrics
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์ท่ีพบบ่ อย
รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ป่วย
เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ ว่ ย แบบ
องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป้ ว่ ย
322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Gynecology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาและโรคทาง นรี เ วชวิ ท ยาที่ พ บ
บ่ อ ย รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ
ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของ
ผูป้ ว่ ย
322707 รังสีวินิจฉัย
3(0-6-3)
Diagnostic Radiology
ความรู้ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) และการฝึกการวินิจฉัยโรคที่
พบบ่อยด้วยวิธีการทาง รังสีวินิจฉัย
322708 รังสีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Radiology
ความรู้ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) ความรู้พื้นฐานและวิธีการต่าง ๆ
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ที่ใช้ในการรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ รู้จัก
ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการรั ก ษาโดยใช้ รังสี ความรู้ พื้ น ฐานทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยการใช้
สารกัมมันตรังสีและ สามารถในการเลือกใช้ การตรวจต่าง
ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ถูกต้องด้วย
322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
3(0-6-3)
Orthopedics Trauma
ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่
บาดเจ็บกระดูก ข้อและเนือ้ เยื่ออ่อน รวมทั้งการวินิจฉัยโรค
การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู
สุขภาพ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่ วยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322710 จักษุวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Ophthalmology
ความรู้พื้นฐานและฝึ กปฏิ บัติงานดู แลผู้ ป่ ว ย
โรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค
การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู
สุ ข ภาพโดยมี ทั ศนคติท่ี ดีใ นการดูแ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Otolaryngology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ผูป้ ว่ ย โรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคียง ที่
พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน
ของผู้ป่วย
322712 วิสัญญีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Anesthesiology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งการระงั บ ความรู้ สึ ก และการดม
ยาสลบ การเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ และยาชาพร้อมเทคนิคที่ใช้และวิธแี ก้ไขฤทธิ์แทรก
ซ้อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา การ

ให้ การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้านการหายใจและหัวใจ
หยุดอย่างมีประสิทธิภาพ
322713 พยาธิวิทยาประยุกต์
3(0-6-3)
Applied Pathology
ประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทาง เซลล์วิทยา
ศัลย์พยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษ ทางพยาธิวิท ยา ใน
การสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ปว่ ยทาง
คลินิก ฝึกปฏิบัติงานทางศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจ
ศพผู้ป่วย และการร่วมประชุมทางวิชาการ กับสาขาวิชา
อื่น ๆ ได้แก่ Surgicoradiopathological conference เป็นต้น
322714 วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้นฐานและ
ระบบสาธารณสุข
3(0-6-3)
Research in Basic Medical Science and
Health System
ฝึกทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หรือ การวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และทีม
วิจัย
322715 วิจัยครอบครัว
3(0-6-3)
Family Research
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพในชุ ม ชน โดยเน้น
การวิจัยในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากบริบทของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต แพทย์ เ รี ย นรู้ ก ารใช้
หลักฐานทางการแพทย์มาช่วยในการตัดสินใจและวางแผน
322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1
3(0-6-3)
Family Practice l
ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิก
ผู้ ป่ ว ยนอก หรื อ ในชุ ม ชน โดยเน้ น การสื่ อ สาร การเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษากับอาจารย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางเวช
ศาสตร์ครอบครัวกับผูป้ ว่ ยในเชิงลึก
322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
3(0-6-3)
Family Practice ll
ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ค รอบครั วโดยการ
ตรวจรั ก ษาผู้ ป่ ว ย โดยใช้ ห ลั ก การทาง เวชศาสตร์
ครอบครั ว ที่ ห้ อ งตรวจผู้ ป่ ว ยนอกและในชุ ม ชน เพื่ อ
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เสริมสร้างประสบการณ์ใน การแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ในชุมชน
322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ 3(0-6-3)
Practice in Rehabilitation
ความรู้พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาวะผู้ป่วย เข้าใจหลักการทางานเป็น
ที ม ในการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ฝึ ก การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย พร้อมทัง้ สามารถส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322719 ประวัตทิ างการแพทย์
3(3-0-6)
History of Medicine
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ของการแพทย์ แ ผน
ตะวันตก การแพทย์แผนตะวัน ออก การแพทย์แ ผนไทย
และ การแพทย์ทางเลือก
322720 การแพทย์ที่มคี วามเป็นมนุษย์ 3(1-4-4)
Humanized Medicine
ความรู้ ทักษะ และ เจตคติในการพัฒนานิสิต
แพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
323111 ศัพท์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Terminology
คาศัพท์พืน้ ฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน คาศัพท์
ค าย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
ประสาทอั ต โนมั ติ ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่ อ
ระบบสื บ พั น ธุ์ และจิ ต เวช และการเขี ย นการพู ด ศั พ ท์
ทางการแพทย์
323141 หลักการจัดการสุขภาพ
2(2-0-4)
Principle of Health Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของสุ ข ภาพ ระบบ
สุ ข ภาพและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ การจั ด ระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพของประเทศไทย ภาวะผู้ น า แนวคิ ด การจั ด การ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นองค์ ก รทางด้ า นสุ ข ภาพ การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับ ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการป้องกัน การ

เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ
323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
ความหมาย ความส าคั ญ พั ฒ นาการ และ
องค์ประกอบของระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉินของสากลและ
ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิ ด ชอบ
และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ
ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
323142 หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Principle of Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ และโรคไร้เชือ้ รวมถึง โรคประจาถิ่น
การระบาดหมู่ และการประยุ ก ต์ ร ะบาดวิ ท ยาในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อและไร้เชื้อหรือปัญหาสุขภาพ การเฝ้า
ระวั ง และการสอบสวนทางระบาดวิ ท ยาจากเหตุ ก ารณ์
สมมุติ
323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(3-0-6)
Psychology of Emergency Medical
Operation
แนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาด้ า นสุ ข ภาพ จิ ต วิ ท ยาการ
สื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บ ป่ ว ย
ฉุ ก เฉิ น พฤติ ก รรมการเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น การป้ อ งกั น การ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวิทยาด้านสุขภาพ ใน
การดู แ ลสุ ข ภาพฉุ ก เฉิ น ทุ ก ช่ ว งวั ย และผู้ ท่ี มี ภ าวะความ
บกพร่องทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุก
ช่วงวัยและผู้ท่ีมีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึง
การสื่อสารในผูร้ ่วมงานและการสื่อสารในกลุ่มคน การ
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ จิ ต วิ ท ยาทางสั ง คมในกลุ่ ม คนก้ า วร้ า วและ
พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม
323244 หลักการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5)
Principle of Health Care
การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเชื้อ การ
ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ หลั ก การประเมิ น ภาวะ
สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจและติดตามสุขภาพขั้น
พืน้ ฐาน การดูแลผูป้ ว่ ยและการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วงอายุ
การดูแลผูป้ ว่ ยที่บา้ น การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย หลักการ
และแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
323246 พยาธิสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Pathophysiology
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการ
บาดเจ็ บ การตายของเซลล์ การอั ก เสบ แผลและ
กระบวน ก าร ห าย ขอ งแ ผล ความผิ ด ปกติ ใ น ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของน้ าและการไหลเวี ย นโลหิ ต และหลอด
เลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเชื้อ ภาวะช็อก
และการบาดเจ็บในระบบต่างๆของร่างกาย
323312 การซักประวัติ 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
เทคนิ ค หั ต ถกา รขั้ น พื้ น ฐาน ส า ห รั บ นั ก
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ไ ด้ แ ก่ การใช้ ย าระงั บ
ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท
หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย การสวนปั ส สาวะ หั ต ถการศี ร ษะที่คอ
เทคนิ ค พลวั ต ร การช่ ว ยคลอดปกติ หั ต ถการอื่ น ๆ
หัตถการโครงร่างการชะล้างตา วิธีการบริหารยา

323314

การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
2(1-4-4)
Life Support I
การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภ าวะฉุ กเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิ เจน
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องมือ
กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุ ก ล้ า
ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็ กและใน
ผู้ ใ หญ่ การกระตุ ก หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า แบบอั ต โนมั ติ การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน การฝึกทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1
3(2-2-5)
Emergency Medical Care I
หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางอายุ
รกรรม การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีภาวะฉุกเฉิน
ขั้ น พื้ น ฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด
ระบบอวั ย วะสื บ พั น ธุ์ แ ละไต สู ติ ศ าสตร์ แ ละสู ติ น รี เ วช
กระดู ก หั ก ที่ ไ ม่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ เลื อ ดก าเดา ความดั น
เลือดตกและการช่วยเหลื อ การดูแลฉุ ก เฉินในเด็ ก และ
ผูส้ ูงอายุ
323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-2-5)
Emergency Trauma Care I
การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ
การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หลักการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่มีปัญหาการบาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้มีปัญหา
การบาดเจ็ บ ขั้ น พื้ น ฐาน การบาดเจ็ บ จากทรวงอก การ
บาดเจ็ บ ท้ อ ง อวั ย วะสื บ พั น ธุ์ แ ละทางเดิ นปั ส สาวะ การ
บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนื้ออ่อน การบาดเจ็บใบหน้า
คอและกระดูกสันหลั ง การบาดเจ็บ ระบบประสาท การ
บาด เจ็ บ กรณี เ ฉพาะบางอย่ า ง การบาด เจ็ บ จา ก
สิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บหลายระบบ
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323317

การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-4-4)
Lifting and Moving
หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผูเ้ จ็บป่วย
ฉุ ก เฉิ น การยกและการเคลื่ อ นย้ า ยแบบ ฉุ ก เฉิ น มาก,
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ
และที่สูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้า และการ
ฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย
323321 เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
Procedure Technique II
เทคนิคหัตถการขั้นสู งสาหรับนั ก ปฏิ บั ติ ก าร
ฉุ ก เฉิ น การเจาะเยื่ อ ไคโคไทรอยด์ การใช้ ย าระงั บ
ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท
หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย หั ต ถการในระบบสื บ พั นธุ์ แ ละทางเดิน
ปัสสาวะ หัตถการศีรษะที่คอ เทคนิคพลวัตร การทาคลอด
ปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่ าง วิธีการบริห ารยา
และการตรวจสารเคมีพื้นฐานในเลือด
323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
Life Support II
รายวิชาบังคับก่อน : 323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด
เด็ ก และผู้ ใ หญ่ การขจั ด สิ่ ง ขั ด ขวางทางหายใจโดยใช้
อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก
การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เครื่องมือ
กลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมือกด
และอัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ ก
การใช้ยาและสารน้าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ
ไฟฟ้ า แบบไม่ อั ต โนมั ติ การผั น คื น หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า การ
กากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขั้นสูง และการ
ดูแลผูป้ ว่ ยหลังฟื้นคืนชีพ
323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Medical Care II
การดูแลผูม้ ีภาวะฉุกเฉินขัน้ สูง ระบบประสาท
ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้
ท่ อ ระบบจิ ต เวช ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบ
พิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจาก
อุ บั ติ เ หตุ ระบบหู ต าคอจมู ก ความดั น เลื อ ดตกและการ
ช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในทารกแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ
และการเจ็บป่วยที่จาเพาะ
323325 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2 2(1-4-4)
Emergency Trauma Care II
การดู แ ลผู้ มี ปั ญ หาการบาดเจ็ บ ขั้ น สู ง การ
บาดเจ็บจากทรวงอก การบาดเจ็บท้อง อวัยวะสืบพันธุแ์ ละ
ทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนือ้ อ่อน
การบาดเจ็บใบหน้า คอและกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บ
ระบบประสาท การบาดเจ็ บ กรณี เ ฉพาะบางอย่ า ง การ
บาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บหลายระบบ และการ
บาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะ
323326 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
EKG Monitoring
ความส าคั ญ ของการตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ
เส้นทางการนาคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึก
คลื่ น หั ว ใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้ าหั วใจขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูง การดูแลผู้ป่วยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การ
ดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ
ติ ด ตามคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ และการฝึ ก ทั ก ษะการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิติเวชศาสตร์
3(3-0-6)
Law, Ethic and Forensic Medicine
ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
สาธารณสุขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กฎระเบียบ
และกฎหมายอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ จริย ธรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด
เกิดเหตุ หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย
การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบั ติ ง าน
และการชันสูตร การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ
และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานนิติเวชศาสตร์
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323334

การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
สาธารณภัย
2(1-4-4)
Medical Management in Disaster
นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทางการแพทย์ ใ นสถานการณ์ ส าธารณภั ย การบริ ห าร
จัดการเหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนก่อนการจั ด การ
ทางการแพทย์ ใ นสถานการณ์ ทั่ ว ไป กรณี วั ต ถุ อั น ตราย
อุบัติภัยหมู่จากการก่อ การร้ายหรือ ภัยพิบัติ การจัดการ
หลังสิน้ สุดสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติทักษะการแจ้งเหตุสา
ธารณภัยและการจัดการทางการแพทย์ ในสถานการณ์สา
ธารณภัย
323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-2-5)
Research of Emergency Medicine
หลั ก การแล ะระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเภท
ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การกาหนดปัญหา การ
ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ สมมติ ฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้
สถิติสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย การใช้ข้อมูลเชิง ประจั ก ษ์
และการค้นคว้าวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1
3 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation l
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับ
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน; เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบ
การให้ อ อกซิ เ จน การดู ด ของเหลวออกจากทางหายใจ
เทคนิคพลวัตร การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการ
ในระบบสื บ พั น ธุ์ แ ละทางเดิ น ปั ส สาวะ การยกและ
เคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ก ารบริ ห ารยา
เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิ เจน
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก การ
เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้วิทยุสื่อสาร
ก า ร รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ก่ อ น น า ส่ ง
สถานพยาบาล

323436

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2
9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation lI
รายวิชาบังคับก่อน : 323391 การฝึกงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 1
ฝึกปฏิบัติการ สื่อสารและสั่งการในศู น ย์ รั บ
แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ การสื่ อ สารโดยใช้ วิ ท ยุ ข ณะออก
ปฏิ บั ติ ก าร การประเมิ น และการควบคุ ม สถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ การส่ ง มอบผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและ
รายงานการรับแจ้ง เหตุ และสั่ง การ เทคนิคหัตถการขั้ น
พื้นฐานสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินผู้ป่ว ย
ฉุ ก เฉิ น เทคนิ ค การจั ด ทางเดิ น หายใจ ระบบการให้
ออกซิ เ จน การดู ด ของเหลวออกจากทางหายใจ การใช้
เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผูใ้ หญ่ หัตการศีรษะที่คอ
เทคนิ ค พลวั ต ร การช่ ว ยคลอดปกติ หั ต ถการอื่ น ๆ
หัตถการโครงร่าง การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการ
วิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ก ารบริ ห ารยา เทคนิ ค การจั ด การทางเดิ น
หายใจ การใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้าร่างกาย หลักการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก การกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3
9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation lII
รายวิชาบังคับก่อน : 323492 การฝึกงานปฏิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ 2
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม การรับแจ้งเหตุและ
สั่ ง การ การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การออกแบบและการ
บริ ห ารจั ด การระบบแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
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เทคนิคหัตถการขั้นสูงสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่
การเจาะเยื่ อ ไคโคไทรอยด์ การใช้ ย าระงั บ ความรู้ สึ ก
เฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการ
วิ นิ จ ฉั ย หั ต ถการในระบบสื บ พั น ธุ์ แ ละทางเดิ น ปั สสาวะ
หั ต ถการศี ร ษะที่ ค อ เทคนิ ค พลวั ต ร การท าคลอดปกติ
หั ต ถการอื่ น ๆ หั ต ถการโครงร่ า ง การชะล้ า งตา วิ ธี ก าร
บริหารยา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กผู้ใหญ่ การขัดสิ่ง
ขวางทางเดินหายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอด
คาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจ
ด้ ว ยพวยลม การใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจแบบมื อ กดและ
อัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การ
ฟื้ น คื น หั ว ใจไฟฟ้ า แบบไม่ อั ต โนมั ติ การผั น คื น หั ว ใจด้วย
ไฟฟ้า การกากับจังหวะหัวใจและการดูแลผูป้ ว่ ยหลังฟื้นคืน
ชีพ
324112 การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health
ประวัติและความสาคัญของงานสาธารณสุ ข
บทบาทของกระ ทร วงส าธ าร ณสุ ข ระบบบริ ก า ร
สาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุ ข ปัญหา
สุขภาพที่สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสาธารณสุข
ในอนาคต การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและศึกษา แนว
ทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ
324211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตทางสุข
ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และประชาสั ม พั น ธ์ ใ นงาน
สาธารณสุข มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนา
อนามัยชุมชน พฤติกรรมศาสตร์และกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร และวิธีการทาง
สุ ข ศึ ก ษาทั้ ง รายบุ ค คล รายกลุ่ ม การปลู ก ฝั ง แล ะ
เปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ แบบแผนความเชื่ อ ด้ า น
สุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค ความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การ
วางแผนและประเมิ นผลทางสุข ศึ กษา มาตรฐานงานสุ ข

ศึกษา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ วิธีการจัดระเบียบชุมชน
การพู ด ในที่ ชุ ม ชน สุ ข ศึ ก ษาทางสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการประชาสั มพัน ธ์ ในงานสาธารณสุ ข ฝึกวิเคราะห์
และวางแผนการให้สุขศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การควบคุ ม และ
ป้องกันโรค วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่
ติ ด ต่ อ โรคจากการบาดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย ภั ย
ธรรมชาติ และโรคจากการประกอบอาชีพ นโยบาย กล
ยุทธ์ และตัวชีว้ ัดในการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ในชุมชน ฝึกทักษะการควบคุมโรค
324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Methods of Health Education and Health
Promotion
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธี การทางสุข
ศึ ก ษา ที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
เป้ า หมายต่ า งๆ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การส่งเสริม
สุขภาพ กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัยแบบองค์รวม ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในชุมชนได้
324236 อนามัยชุมชน 1
2(1-2-3)
Community Health I
หลักการและวิธกี ารวินิจฉัยชุมชน การวินิจฉัย
ชุมชน การเตรียมชุมชน การสารวจชุมชน การวิเคราะห์
สถานการณ์ชุมชน การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์และการใช้ข้อ มูลในการให้ความรู้ การขับเคลื่อน
ชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิเคราะห์
นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข ความสาคัญของ
การวางแผน ประเภทของแผนงานและโครงการ
กระบวนการและขัน้ ตอนในการจัดทาแผนงาน โครงการ
สาธารณสุ ข เสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาและการ
ติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ
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324241

การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของสุ ข ภาพ ระบบ
สุ ข ภาพและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ การจั ด ระบบบริ ก าร
สุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการ
สุขภาพ ได้แก่ การจัดการ ภาวะผู้นา การจัดการเชิ ง กล
ยุ ท ธ์ ใ น อ ง ค์ ก ร ท า ง ด้ า น สุ ข ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบริการสุขภาพที่มุ่งให้ความสาคัญ
กั บ บริ ก ารปฐมภู มิ การจั ด องค์ ก รการบริ ก ารปฐมภู มิ
คุณภาพของบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ระบบบริการ
สุขภาพระดับอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของมลพิษทางน้า อากาศ กากของเสีย ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ระดับครัวเรือนและชุมชน การ
สุ ข าภิ บ าลที่ พั ก อาศั ย และสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่อ นใจ การ
สุขาภิบาลอาหาร การกาจัดขยะมูลฝอย การควบคุมแมลง
และสัตว์พาหะนาโรค ความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี
ความส าคั ญ ของงานอนามั ย สิ่ง แวดล้อ มในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลก
ร้อน
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5)
Solid Waste and Sewage Management
หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
และอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบของมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การดาเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เช่น การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การเผา
การนาขยะมาทาปุย๋ และการกาจัดโดยใช้กระบวนการทาง
ชี ว ภาพ นวั ต กรรมในการจั ด การ ขยะในชุ ม ชนและ
อุ ต สาหกรรม เช่ น การใช้ ซ้ า การลดการใช้ และการรี
ไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชือ้

324311

สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
แนวคิ ด และหลั ก การทางสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเจ็บป่วย ระบบการ
ดูแลสุขภาพต่างๆ ในสังคม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ
อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ทางสั ง คมต่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ย การ
วิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา และการแก้ไขปั ญหา
สุขภาพด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุ ษวิทยาทาง
สุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
หลั ก การ แนวคิ ด และความส าคั ญ ของ
จริยธรรมทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรม
และคุ ณ ธรรมทางวิ ช าชี พ หลั ก การ แนวคิ ด และ
ความส าคั ญ ของกฎหมายสาธารณสุ ข ด้ า นการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
งานสาธารณสุ ข การประยุ ก ต์ ก ฎหมายไปใช้ ใ นงาน
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้น 1
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care I
การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย การปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ การดู แ ลบาดแผลชนิ ด ต่ า งๆ
เลือดออกมาก แผลไฟไหม้ งูพิษกัด แมลงสัตว์กัดต่อย การ
ได้ รั บ สารพิ ษ การหมดสติ การห้ า มเลื อ ด การพั น
ผ้าพันแผล การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การ
จัดการภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ
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การช่วยฟื้นคืนชีพ และการส่งต่อผูป้ ่วย ฝึกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้น 2
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care II
หลั ก การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การดู แ ล
สุขภาพเบือ้ งต้น ตามระบบต่าง ๆ บน พืน้ ฐานของการดูแล
แบบองค์รวม การใช้ยาที่จาเป็น การดูแลผูป้ ว่ ยที่บา้ น การ
เยี่ ย มบ้ า น ฝึ ก ซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การดู แ ล
สุขภาพเบือ้ งต้นอย่างต่อเนื่อง และการส่งต่อผู้ป่วย
324324 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
ความส าคั ญ ขนาดและโครงสร้ างประชากร
ปัจจัยทางประชากรที่กาหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ
ประชากรต่ อง านอนา มั ย ค ร อบ ครั ว ความหม า ย
ความส าคั ญ ของงานอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก งานอนามั ย
อนามัยครอบครัว และงานอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบายงาน
อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยครอบครัวและงานอนามัย
เจริ ญ พั น ธุ์ ปั ญ หางานอนามั ยครอบครั ว ในประเทศไทย
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การดูแลหญิง
ขณะตั้ ง ครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลั ง คลอด
วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การ
ดู แ ลครอบครั ว ในวั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ วั ย ก่ อ นเรี ย น วั ย เรี ยน
วัยรุ่น วัยแรงงาน ผูส้ ูงอายุ การฝึกปฏิบัติการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว
324325 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Behavior Development
แนวคิ ด แล ะทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ น า
พฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์
กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน
ความหมายและความสาคั ญของสุ ข ภาพจิต พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ ความสาคัญของการของ
การให้คาปรึกษา หลักการให้คาปรึกษา และบทบาทของ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม

สุขภาพของประชาชน ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชนเมืองและชนบท
324327 อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรี ย น
ความหมายและความสาคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุข ภาพ
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก วัยเรียน นโยบายและ
เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแผนพัฒนา
สุขภาพ บทบาทหน้าที่ ข องเจ้า หน้ า ที่สาธารณสุ ข ในการ
ด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น การวางแผน
ด าเนิ น งานอนามั ย โรงเรี ย น การจั ด กิ จ กรรมอนามั ย
โรงเรี ย น การจั ด ระดั บ บริ ก ารอนามั ย โรงเรี ย น การ
ประเมินผลการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
324328 ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
Dental Health
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง สุ ข ภ า พ ป า ก แ ล ะ ฟั น
โครงสร้างและหน้า ที่ ของฟัน อันตรายจากการใช้ ฟั น ผิ ด
หน้ า ที่ โรคเหงื อ ก โรคฟั น ในเด็ ก ปั ญ หาทั น ตสุ ข ภาพ
อาหารบารุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้
สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใส่ฟันปลอมและการรักษา
ฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน ทันตสุขศึกษา
324332 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรค รวมถึง โรคประจาถิ่น การระบาดหมู่ และ
การประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข การวินิจฉัย
ชุมชน การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึก
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก
เหตุการณ์สมมุติ
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324333

การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5)
Filed Training Integration
ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์ความรู้และทฤษฏี
ในแขนงวิ ช าต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาแล้ ว น าไปใช้ ใ นการ
ดาเนินงานในชุมชน การทางานเป็นทีม การศึกษาข้อมู ล
พื้นฐานทั่วไปของสังคมและชุมชน การเตรียมชุมชน การ
สารวจและวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์สภาวะอนามัยสุ ข ภาพ
อนามัยของชุมชน จัดลาดับความสาคัญของปัญหาชุ มชน
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาอนามั ย ชุ ม ชน วางแผน แก้ ไ ขปั ญ หาให้
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชน
ดาเนินการตามแผน ประเมินผลและสรุปผล จัดทารายงาน
การฝึกปฏิบัติ แนวทางในการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health Administration
แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การ
บริ ห ารสาธารณสุ ข การวางแผนงาน ทรั พ ยากรทาง
สาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพ การอบรม การ
นิเทศ การอานวยการประสานงาน การควบคุมกากับงาน
และการประเมิ น ผล กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการและมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
2(1-3-4)
Food Sanitation
การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร
โรคที่ เ กิ ด จากอาหารและน้ าเป็ น สื่ อ อั น ตรายจากการ
ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่
ผลิตและจาหน่ายอาหาร พฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้
สั ม ผั ส อาหาร การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะและ
อุ ป กรณ์ ใ นการปรุ ง อาหาร มาตรฐานการผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (GMP) การวิ เ คราะห์ แ ละ
ควบคุมจุดวิกฤติในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ

324353

การจัดหาน้าสะอาด
2(1-2-3)
Water Supply
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด ห าน้ า ส ะอาด
คุ ณ ลั ก ษณะของน้ าผิ ว ดิ น และน้ าใต้ ดิ น กฎหมายและ
มาตรฐานของน้าดื่ ม น้าใช้ แหล่งน้า การจัดการน้ าและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ า ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
อุ ต สาหกรรม และระบบการจ่ า ยน้ าให้ แ ก่ ชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรม
324354 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
3(3-0-6)
Insects and Vectors Control
การจาแนกชนิดของแมลงและสัตว์กัดแทะที่
ส าคั ญ และก่ อ ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข วงจรชี วิ ต การ
แพร่กระจายของโรค ชีวนิสัย การสารวจแมลงและสัตว์กัด
แทะ และหลักการควบคุม และป้ องกันแมลงและสัต ว์ กั ด
แทะชนิดต่างๆ
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
2(1-3-4)
Water and Wastewater Analysis
แหล่งกาเนิด ประเภทและลักษณะของน้าและ
น้ าเสี ย การวั ด ปริ ม าณการไหลของน้ าและน้ าเสี ย
มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งและมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่ง
น้า การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
ทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าในแหล่งน้า การควบคุมคุณภาพในการตรวจ
วิ เ คราะห์ น้ าและน้ าเสี ย ตลอดจนมี ทั ก ษะในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย และสามารถแปลผลข้อมูล
ที่วิเคราะห์ได้เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Environmental and Occupational Health
Toxicology
หลั ก ของพิ ษ วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม สารพิ ษ ใน
สิ่ ง แวดล้ อ ม และความเป็ น พิ ษ ของสารนั้ น กลไกของ
ร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นพิษ คุณสมบัติของ
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สารพิษอันตรายที่ใช้อย่างกว้างขวางในงานเกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรม โลหะหนั ก ก๊ า ซ สารละลาย สารก่ อ
มะเร็ ง และสารเคมี ท่ี เ ป็ น มลพิ ษ ทางอากาศ และการ
จัดการสารพิษในสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน3(2-2-5)
Environmental Sanitation in Community
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสนั บสนุน
ด้ า นสุ ข ภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตในชุมชน การสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยใน
ชุ ม ชนทั้ ง ในด้ า นการจั ด การของเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล การ
ควบคุมเหตุราคาญ การสุขาภิบาลตลาดสด การควบคุม
แมลงและพาหะนาโรค โดยการปรับเปลี่ยนและประยุกต์
เทคโนโลยี ท่ี ห ลากหลายและเหมาะสมมาใช้ ใ นงา น
สุขาภิบาลชุมชน
324382 การควบคุมเหตุราคาญ กลิ่น และเสียง
3(2-2-5)
Control for Nuisance Odor and Noise
บทบาทอ าน าจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ กลิ่น เสียง และของ
เสี ย อั น ตรายตามที่ ก ฎหมายก าหนด การร่ า งข้ อ ก าหนด
ท้ อ งถิ่ น ระบบและกลไกในการควบคุ ม เหตุ ร าคาญ
มาตรฐานที่ใช้ควบคุมเหตุราคาญ ตัวอย่างกรณีศึกษาการ
ควบคุมเหตุราคาญ
324383 การบาบัดน้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5)
Waste Water Treatment and Sludge
Disposal
ปั ญ หา ความส าคั ญ และผลกระทบของน้า
เสีย การจัดการน้าเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้าเสีย แนวคิดและ
วิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้าและการผลิตที่สะอาด
เพื่อลดน้าเสีย การดาเนินการและพัฒนาโครงการป้องกัน
มลพิษทางน้าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้าเสียในสถาน
ประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและบารุงรักษา
ระบบรวบรวมน้าเสีย วิธีการและการดาเนินการควบคุม
ตรวจสอบแก้ไขและบารุงรักษาระบบบาบัดและกาจัดน้า
เสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

324384

การควบคุมมลพิษทางดิน
3(2-2-5)
Soil Pollution Control
องค์ประกอบและคุณสมบัติของดิน สารพิษใน
ดินที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนใน
ดินที่เกิดจากโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตร ชนิด
และประเภทของสารมลพิ ษทางดิน การจัดการและการ
ควบคุมภาวะมลพิษทางดิน เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษใน
ดิน การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
แนวคิดพืน้ ฐานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ปัจจัยกาหนดอุปสงค์ อุปทาน และการบริการทางสุขภาพ
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในการบริ ก ารทางสุ ข ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ และการบริโภคบริการทาง
สุขภาพ อิทธิพลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ต่ อ สุ ข ภาพ การประกั น สุ ข ภาพ และการประกั น สั ง คม
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับ มหภาคและจุลภาค การ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
324418 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
3(2-2-5)
Public Health Law and Ethics
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป
ความส าคั ญ ของกฎหมายสาธารณสุ ข ด้ า นการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข กฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในต่างประเทศ และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
งานสาธารณสุ ข การประยุ ก ต์ ก ฎหมายไปใช้ ใ นงาน
สาธารณสุข และแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพด้าน
สุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ
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324426

โภชนศาสตร์
3(2-2-5)
Nutrition
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะโภชนาการและ
โรคต่างๆ นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนพัฒนา
การสาธารณสุขแห่งชาติ วิทยาการระบาดสาหรับ ภาวะ
โภชนาการตามวัย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ภาวะ
ทุ พ โภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิ น การประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของภาวะโภชนาการ
ปัญหาโภชนาการในชุมชนและการแก้ปัญหา วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตในการบริโภคอาหารของประชาชนแต่ละภูมิภาค ฝึก
ปฏิบัติการคานวณสารอาหารและพลังงาน การกาหนด
อาหารสาหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ
โดยการให้โภชนาการศึกษาในโรงเรียน และชุมชน
324435 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจั ยทางสาธารณสุข
ประเภทของงานวิ จั ย การก าหน ด ปั ญ หา การตั้ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอข้อมูล
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมิน
โครงการวิจัย
324437 อนามัยชุมชน 2
3(2-2-5)
Community Health II
หลักการ และวิธีการสารวจวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขชุมชนโดยทีมงานสาธารณสุข เทคนิค
และวิ ธี ก ารเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม การ
วางแผนและประเมินผลการให้บริการสาธารณสุขชุ ม ชน
การกาหนดตัว ชี้วัด ของโครงการ นวัตกรรมทางสุ ข ภาพ
การดาเนินการตามแผนและโครงการ การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผลงานสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย
ชุมชน

324438

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้าน งานอนามัยชุมชน
324457 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้าน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
324463 การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
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 การประเมิน ความเสี่ ย งต่ อ
สุ ข ภาพ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการรายงานการศึ ก ษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มด้านทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการประเมิ น โครงการ มาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคม ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านโครงสร้างประชากร การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน มาตรฐานเกณฑ์ แ ละดั ช นี ชี้ วั ด ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
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
กระบวนการวิ จั ย การก าหนดปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์
สมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ชนิดของตัวแปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล แบบแผนการวิ จั ย ทางสาธารณสุ ข
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การใช้
โปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมาย การ
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เขี ย นโครงร่ า งวิ จั ย รายงานการวิ จั ย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย
324484 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
Air Pollution Control
ความรู้พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มล
สารทางอากาศ แหล่งกาเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่มีต่อ
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาด้ า นมลพิ ษ ทาง
อากาศ แบบจ าลองการแพร่ ก ระจายด้ า นมลพิ ษ ใน
บรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุม
มลพิษทางอากาศ การดาเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศ
และการควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
324485 ระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Health Administration
System
หลั ก การบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล้อม
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลสาหรับการ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดทาระบบการจด
ทะเบี ย นรั บ รองระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพของหน่วยผลิต
(ISO 9000) และมาตรฐานสากลว่ า ด้ ว ยการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14000) บทบาทหน้าที่และหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภาครั ฐ บาล เอกชน และ
องค์กรนานาชาติ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
การสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
การสื่อสารความเสี่ยงกับชุมชน
324491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข

324492

การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
324493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เ กี่ยวข้ องกับ งานสาธารณสุข ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
แนวคิดและความสาคัญของงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้ เ กิด
อันตรายต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ป้องกัน อุบัติเหตุและหลั ก ความปลอดภัยในการท างาน
วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
325221 พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Basic Engineering of Industrial Hygiene
แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะนามาใช้ใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน หลักกลศาสตร์
ของไหล ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ การเขี ย นแบบทาง
วิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
325241 อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนา
มัย การตรวจสุขภาพพนักงาน สาเหตุ ของการเกิดโรคจาก
การทางาน และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน กลไกการ
ทางานของร่างกาย ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย
ผลเสียที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ การ
พิ สู จ น์ โ รคที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากการท างาน การป้ อ งกั น และ
ควบคุมการเกิดโรค
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325242

โรคจากการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Occupational Diseases
สาเหตุการเกิดโรคจากการทางาน และโรคที่
เกี่ยวเนื่องจากการทางาน โรคจากการประกอบอาชี พ ที่
เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์
โรคระบบหายใจ โรคผิ ว หนั ง โรคมะเร็ ง การประเมิ น
สุขภาพพนักงาน การเฝ้าระวังสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ
การดาเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ 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 ดัชนีชี้วัด ทาง
ชีวภาพ อนุภาค ก๊าซ ไอ ตัวทาละลาย เสียงดัง อุณหภูมิท่ี
ผิดปกติ รังสี อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร์ การ
สารวจโรงงาน การประเมินการสั มผัส ทางอาชีว อนามั ย
วิ ธี ก ารควบคุ ม ทางสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม การระบาย
อากาศในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
325313 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene Sampling and
Analysis
หลั ก การและวิ ธี ก ารประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ มใน
การทางาน การประเมินความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสี
ความสั่ น สะเทื อ น การตรวจประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ชีวภาพ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์อนุภาค สารเคมีใน
อากาศ
325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3(2-2-5)
Law of Occupational Health and Safety
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป
ความส าคั ญ ของกฎหมาย การพั ฒ นา และการจั ด การ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แ ร ง ง า น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในต่างประเทศ การประยุกต์กฎหมาย
ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
325322 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3)
Process and Hazards
แนวคิด และหลักการสร้างสถานประกอบการ
ที่ ป ลอดภั ย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กระบวน การผลิ ต
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์มลพิษจากการดาเนินกิจการของสถาน
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 ก่อ สร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตร
เคมี สี เยื่อกระดาษ ปั๊มโลหะ อาหารและเครื่องดื่ม
325323 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering
วิ ธี ก ารควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ โดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากสภาพ
การทางาน และลักษณะการทางานที่เป็นปัญหาพบบ่อยใน
โรงงานตามที่ ก ฎหมายความปลอดภั ย ได้ ก าหนดไว้
สภาพแวดล้ อ มและการวางผั ง โรงงานที่ ป ลอดภั ย การ
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องปั๊มโลหะ ไฟฟ้า หม้อไอน้า งานเชื่อมโลหะ
325331 หลักความปลอดภัยในการทางาน 3(2-2-5)
Principle of Safety at Work
ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจาก
การทางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทางาน หลักการและเทคนิค ในการป้องกันอุบัติเหตุ บันทึก
การบาดเจ็บและประเมินความถี่และความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ในการทางาน การตรวจความปลอดภัยในการ
ทางาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบั ติ เ หตุ
องค์ ก รความปลอดภั ย การฝึ ก อบรมและการให้ ส วั ส ดิ
ศึกษา กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
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325332

การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Occupational Health Risk Assessment
หลั ก การและแนวคิ ด ในการประเมิ น ความ
เสี่ยงทางสุขภาพ การรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย์ การบ่งชี้
ความเป็ น อั น ตราย การประเมิ น การตอบสนองสารเคมี
การประเมินการรับสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง ชนิดและสิ่งคุกคามทางอาชีวอนา
มัย เทคนิคการบ่งชี้อันตราย กฎหมายและข้อกาหนดใน
การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Toxicology
หลักการของพิ ษวิ ทยา ประเภทของสารพิ ษ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย
กล ไก แล ะปฏิ กิ ริ ย าของร่ า งกาย ต่ อ ส ารพิ ษ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมี
ต่อระบบอวัยวะภายในร่า งกาย กลไกการกาจัดสารพิ ษ
ออกจากร่างกาย สารพิษกับการเกิดโรคมะเร็ ง เอกสาร
ข้ อ มู ล เคมี ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม และป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
อันตรายจากการใช้สารเคมี
325424 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมี
3(2-2-5)
Fire and Chemical Emergency
Management
เทคนิ ค วิ ธี ก ารตอบโต้ เ พลิ ง ไหม้ แ ละเหตุ
ฉุ ก เฉิ น สารเคมี อุ บั ติ เ หตุ ท่ี รุน แรง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หน่วยงานที่จัดตั้งใน
โรงงาน การระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน
การประเมินสถานการณ์ การประเมินผลกระทบจากการ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การวางแผนและกาหนดมาตรการ
325425 การระบายอากาศ
3(2-2-5)
Ventilation
หลั ก การระบายอากาศในการควบคุ ม และ
ป้องกันมลพิษทางอากาศในการทางานที่อาจจะมีอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย การระบายอากาศแบบทั่ ว ไป การ

ระบายอากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศ
แบบทั่ ว ไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบาย
อากาศในอาคารและการทดสอบระบบระบายอากาศ
325433 การบริ ห ารงานอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
Management
การนาหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้ อม กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หลักในการวางแผนทาง
อาชีวอนามัย การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน
บทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานด้ า นอาชี ว อนามั ย ทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แ รงงานในสถาน
ประกอบการ
325434 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 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
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้าน.งานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
325444 การยศาสตร์
2(1-2-3)
Ergonomics
บทนาการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์
ระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ การวัดสัดส่วนร่างกาย การ
ออกแบบสถานี ภาระงานทางสรีระวิทยา ภาระงานหนัก
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ภาระงานจากการขนย้ายสิ่งของ พื้นฐานชีวกลศาสตร์
ระบบคน เครื่องจักร การทางานเป็นกะ จิตวิทยาในการ
ทางาน
325451 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
325452 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
325453 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย
การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
327111 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3)
New Health Promotion
ความหมายค าว่ า สุ ข ภาพ สุ ข ภาพดี การ
เ จ็ บ ป่ ว ย ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารสาธารณสุ ข วิ วั ฒ นาการการพั ฒ นา
นโยบายงานส่งเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุข
แห่งชาติฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพ
ไทยในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ง าน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั่ ว โลก มาตรการ
ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแนว
ใหม่ การสร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย ตามกลุ่ ม วั ย การสร้ า ง
สุขภาพตามนโยบาย 10 อ.

327221

นโยบายและการวางแผนงานส่งเสริม
สุขภาพ
3(2-2-5)
Health Promotion Policy and Planning
วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎ
บั ต รออตตาวาในต่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ ข องการส่ ง เสริ ม
สุขภาพในต่างประเทศ การคาดการณ์แนวโน้ม และทิ ศ
ทางด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ในอนาคต ทิ ศ ทา งแนวโน้ ม
โครงสร้ า งประชากรกั บ การพั ฒ นาในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า
ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศ
ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า จากสาธารณสุขมูลฐานสู่เมืองไทย
แข็งแรง มาตรการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่สู่อนาคต ฝึก
ทักษะการวางแผนงานการส่งเสริมสุขภาพ
327322 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
Health System and Economics
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ การปฏิ รู ป ระบบ
สุขภาพไทย แนวคิด หลักการพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
กลไกเศรษฐกิจพืน้ ฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์
อุปทานของระบบสุขภาพ ต้นทุนของบริการสุขภาพ การ
บริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ อุปสงค์
อุปทานของระบบสุขภาพ
327331 การส่งเสริมสุขภาพ 1
3(2-2-5)
Health Promotion I
ความหมาย ความส าคั ญ นโยบายและ
ขอบเขตของงานอนามัยหญิงตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด
อนามั ย วั ย ทารก อนามั ย วั ย ก่ อ นเรี ย น อนามั ย วั ย เรี ย น
อนามัยวัยรุ่น พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย
จิ ต ใจ อารมณ์ และการเข้ า สั ง คม พั ฒ นาการทางด้ า น
สติปัญญา และ ด้านศีลธรรม ปัจจัยสาคัญที่มีต่อสุขภาพ
ตั้ ง แต่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ จ นถึ ง วั ย รุ่ น รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของเพศศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้ า สู่
อนามัยการเจริญพันธุ์ ฝึกทักษะในบทบาทของนักส่งเสริม
สุ ข ภาพในงานอนามั ย หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ อนามั ย หลั ง คลอด
อนามั ย วั ย ทารก อนามั ย วั ย ก่ อ นเรี ย น อนามั ย วั ย เรี ย น
อนามัยวัยรุ่น ตามนโยบาย 10 อ.
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327332

การส่งเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Health Promotion II
ความหมาย ความส าคั ญ นโยบายและ
ขอบเขตของงานอนามัยวัยทางาน อนามัยวัยทอง อนามัย
ผู้สูงอายุ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัย
ทางาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัญหาและสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของวัยทางาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการดาเนินชีวิตของวัยทางาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ
การเตรียมเข้าสู่วัยผูส้ ูงอายุ การดูแลผูส้ ูงอายุ หลักการจัด
โปรแกรมส่ งเสริ มสุ ข ภาพผู้ สูง อายุ ป กติแ ละผู้สูง อายุ ท่ี มี
ปัญหา ฝึกทักษะในบทบาทของนักส่งเสริมสุขภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ตามหลัก
นโยบาย 10 อ.
327341 การออกกาลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health Promotion
ความสาคัญของการออกกาลังกาย ประโยชน์
หลั ก การออกก าลั ง กายของบุ ค คลในวั ย ต่ า งๆ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย รูปแบบการออกกาลังกาย
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
327342 การส่งเสริมสุขภาพจิต
3(2-2-5)
Mental Health Promotion
ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพจิ ต
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ การเลี้ ย งดู ท่ี ถู ก ต้ อ งตามวั ย การ
ปรั บ ตั ว ประเภทของความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ปั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต สาเหตุ แ ละแนวทางการป้ อ งกั น และแนว
ทางการแก้ ไ ข การฝึ ก จิ ต ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพจิตตามวัย
327343 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
Developmental Psychology
แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒภิ าวะ การรับรู้
การเรียนรู้ การคิด การจาเชาว์ปัญญา อารมณ์ แรงจูงใจ
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ การ
ปรับตัว พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม พัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมของ
บุคคลแต่ละวัย

327361

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3(2-2-5)
Community Capacity Building
แนวคิ ด ทฤษฎี ทางมนุ ษ ยวิ ท ยาและสั ง คม
วิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ กลวิธีการสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชน การพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอานาจชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายสุขภาพ การชีแ้ นะสาธารณะ
การพัฒนานโยบายสาธารณะ ในการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางมนุษยวิทยาและสังคม
วิทยาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
327371 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ
2(1-2-3)
System of Primary Health Promotion
Services
ความหมาย ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอดี ต ถึ ง
ปั จ จุ บั น การบริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพปฐมภู มิ หลั ก การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการดู แ ลสุ ข ภาพแบบผสมผสาน
หลักการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง การส่ง
ต่อผู้ป่วย การดูแลสุขภาพที่บ้าน การบริการเชิ งรุ ก แบบ
องค์รวม
327372 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
Communication for Health Promotion
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสร้างเสริม
สุขภาพ กระบวนการกาหนดวาระด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของสื่อมวลชนไทย การชี้แนะทางสัง คม การเจรจาไกล่
เกลี่ย การสร้างกระแสทางสังคม การตลาดเชิงสังคม การ
รณรงค์ด้านสุขภาพผ่ านสื่อ มวลชน ปัจจัยที่เอื้อและเป็ น
อุปสรรคต่อความส าเร็ จในการรณรงค์ด้านการส่ง เสริ ม
สุขภาพ ฝึกทักษะการสื่อสารในงานส่งเสริมสุขภาพ
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327381

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
Primary Medical Care
ความหมาย ความส าคั ญ ประโยชน์ การ
ประเมิ น สภาพผู้ ป่ ว ย หลั ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาโรค
ทั่วไป การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน การ
ปฐมพยาบาล เทคนิคหัตถการการดู แลสุข ภาพเบื้ อ งต้ น
การยกเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
เบื้องต้นในสถานบริการและนอกสถานบริการ
327383 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
Health Promotion Innovation
ความหมายและความสาคั ญ ของนวั ต กรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ นวั ต กรรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
ท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบองค์รวม ภูมิปัญญาไทยใน
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ประโยชน์ ข องการใช้ น วั ต กรรมต่ อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน อันนาไปสู่การส่ง เสริ มสุ ข ภาพ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม
327423 การจัดการเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Strategic Management in Health
Promotion
การบริหารงานสาธารณสุ ขและการจั ด การ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ ช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ ค นไทยอายุ ยื น การสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
ความตระหนั ก ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง 4 มิ ติ 17
เป้ า หมายกาย ใจ สั ง คม และจิ ต วิ ญ ญาณ เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง หลั ก การประชาสั ง คม การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี
ส่งเสริมสุขภาพ ฝึกทักษะการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมในชุมชนและงานเวชปฏิบัติครอบครัว
327444 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Nutrition for Health Promotion
แนวคิ ด ด้ า นโภชนาการ ความส าคั ญ ของ
โภชนาการต่ อ ภาวะสุ ข ภาพทุ ก กลุ่ ม วั ย ชนิ ด และคุ ณ ค่ า
สารอาหารที่ จ าเป็น ต่อ ร่ างกายของบุ ค คลแต่ล ะวัย การ
ประกอบและการจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะ

สุขภาพปกติ การให้โภชนศึกษา นโยบายการพัฒนาอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย อาหารปลอดสารพิษ ตลาดสดน่าซือ้
ฝึกทักษะการออกแบบโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมแต่ละ
ช่วงวัย
327451 คุณภาพชีวิตการทางาน
2(1-2-3)
Quality of Working Life
ความหมายของคุ ณ ภาพชี วิต องค์ ป ระกอบ
ของคุ ณ ภาพชี วิ ต เครื่ อ งมื อ ตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น
คุ ณ ภาพชี วิ ต คุ ณ ภาพชี วิ ต กา รท าง านที่ ดี ส ถาน
ประกอบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก น่ า อยู่ วั ด ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ฝึ ก ทั ก ษะการใช้
เครื่องมือ ตัวชี้วัดและการประเมินคุณภาพชีวิตการทางาน
ในสถานประกอบการ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด ครอบครัว
ชุมชน
327473 พลวัตกลุ่มและการทางานเป็นทีม 2(1-2-3)
Group Dynamics and Teamwork
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพลวัตกลุ่มและการ
ทางานเป็นทีม พฤติกรรมการรวมกลุ่ ม พัฒนาการกลุ่ ม
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับ กลุ่ม
บุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ ม
หลั ก การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การสื่ อ สารภายในกลุ่ ม
รูปแบบของการทางานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งเสริมการทางาน
เป็นทีม
327484 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
ประเภทของงานวิ จั ย การก าหนด ปั ญ หา การตั้ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอข้อมูล
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย
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327491

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย การท า
โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
327492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
327493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Classical Chinese for Traditional
Chinese Medicine Study
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ การก าเนิ ด ภาษาจี น
โบราณ วรรณกรรมจีนโบราณไวยากรณ์จีนโบราณ และ
พืน้ ฐานภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน
328211 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2(2-0-4)
Chinese Medicine and Health system
in Thailand
ประวั ติ ค วามเป็ น มาการแพทย์ แ ผนจี น ใน
ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล และ
ระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณแพทย์

328220

พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
2(2-0-4)
Fundamental of Traditional Chinese
Medicine I
แนวคิ ด แล ะทฤษฏี พื้ น ฐาน ขอ งศ า ส ต ร์
การแพทย์ แ ผนจี น ทฤษฎี ห ยิ น หยาง คุ ณ สมบั ติ และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องธาตุ ห ยิ น และหยาง ทฤษฎี ปั ญ จธาตุ
คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง
น้ า และทฤษฎี อ วั ย วะใน (จั้ ง ฝู่ ) อวั ย วะในร่ า งกายตาม
แนวคิดของแพทย์จีนซึ่ง แบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะ
กลวง และอวัยวะพิเศษ
328221 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2
3(3-0-6)
Fundamental of Traditional Chinese
Medicine II
แนวคิ ด แล ะทฤษฏี พื้ น ฐาน ขอ งศ า ส ต ร์
การแพทย์แผนจีน หน้าที่และความสัมพันธ์ ของสารจาเป็น
จิง ชี่ เลือด และสารน้า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิด
โรค กลไกการดาเนินโรค หลักการป้องกันและรักษาตาม
แนวคิดของแพทย์จีน
328222 การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์แ ผนจีน
4(3-3-8)
Diagnosis of Traditional Chinese
Medicine
การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง
การถาม และการสั ม ผั ส วิ ธี วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม อาการ การ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม
อาการของระบบเส้นลมปราณ
328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Law and Ethics
แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง แนวทางการนาไปใช้ในวิชาชีพ และการดาเนิน
ชีวิต
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328320

ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6)
Acupuncture and Moxibustion I
เส้ น ลมปราณและจุ ด ฝั ง เข็ ม ในระบบเส้ น
ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุด
ฝังเข็ม
328321 เภสัชวิทยาจีน 1
4(4-0-8)
Chinese Pharmacology I
ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ
บ่งใช้ของ กลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยา
ขั บ ความร้ อ น ยาระบาย ยาขั บ ความชื้น และลม ยาห้ าม
เลือด ยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยา
ช่วยย่อย
328322 เภสัชวิทยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Pharmacology II
คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่ ม ยา
ปรั บ การไหลเวี ย นชี่ ยาช่ ว ยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา
บ ารุ ง ยาขั บ เสมหะแก้ ไ อ ยาขั บ พยาธิ ยาสมาน ยาอุ่ น
ภายใน
328323 ตารับยาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary I
องค์ประกอบของการตั้งตารับยา กฎเกณฑ์
การตั้งตารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับ
ยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ตารับยาขับความร้อน ตารับยา
อุ่ น ภายใน ต ารั บ ยาปรั บ การไหลเวี ย นของชี่ ต ารั บ ยา
กระตุ้ น การไหลเวี ยนของเลือด สลายเลือ ดคั่ ง ต ารั บ ยา
บารุง
328324 ตารับยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary II
ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับยา
แก้ไอขับเสมหะ ตารับยาระบาย ตารับยาสมาน ตารับยา
ช่ ว ยนอนหลั บ ต ารั บ ยาขั บ ลม ต ารั บ ยารั ก ษาความแห้ง
ตารับช่วยย่อย
328325 ทุยหนา 1
2(1-2-3)
Tuina I
ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ
ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา

328326

ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
การใช้ น วดทุ ย หนารั ก ษาโรคที่ พ บบ่ อ ย เช่ น
ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจาเดือน ปวดศีรษะ
นอนไม่หลับ วิธีและตาแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ
328327 ฝังเข็มและการรมยา 2
2(1-2-3)
Acupuncture and Moxibustion II
เทคนิ ค การแทงเข็ ม เทคนิ ค การครอบแก้ ว
เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม
การครอบแก้วและการรมยา
328328 ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-2-5)
Acupuncture and Moxibustion III
การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่
พบบ่อย เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่
หลับ ปวดประจาเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้
เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ
328412 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางการแพทย์แ ผนจีน การ
กาหนดปัญหา การตั้งวัตถุ ป ระสงค์และสมมติฐาน การ
กาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้าง
และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ
วิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และ
การประเมินโครงการวิจัย
328420 กุ ม ารเวชศาสตร์ ท างการแพทย์ แ ผนจี น
3(0-6-3)
Pediatric of Traditional Chinese
Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร
ตาลขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1065

328421

คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
Selected Classical Literature of Traditional
Chinese Medicine
ทฤษฎี ก ารแพทย์ แ ผนจี น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การรักษาโดยหลักของคัมภีร์จักรพรรดิเหลือง คัมภีร์ซาง
หานจ๋าปิงหลุ่น และเอกสารโบราณในการรักษาโรคที่เ กิด
จากความร้อน(เวินปิ้ง)
328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
Osteopathy of Traditional Chinese
Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด
328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการทางปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ
328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต
กลุ่มอาการทางชี่ เลือดและสารน้าในร่างกาย กลุ่มอาการ
ทางแขนขา
328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
Ophthalmology of Traditional Chinese
Medicine
ทฤษฎีห้าล้อ คานิยาม สาเหตุและกลไกการ
เกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตา
บอดสี จอประสาทตาเสื่อม
328426 โรค หู คอ จมู ก ทางการแพทย์ แ ผนจี น
2(2-0-4)
Ear Nose Throat Disease of Traditional
Chinese Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการของโรคหู อั ก เสบ หู อื้ อ หู ห นวก แมลงเข้ า หู คอ
อักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก
328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
4(2-4-6)
Gynecology Obstetrician of Traditional
Chinese Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องประจ าเดื อ น ตกขาว
อาการเมื่อมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้า เนือ้ งอกที่มดลูก
328428 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจีน
328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
External Medicine of Traditional
Chinese Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
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 โดยการจ่ายยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม
นวดทุยหนารักษาโรค
341141
บทนาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
บทน าเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หลั ก สู ต ร สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รวิ ชาชี พ และสาขา
วิชาชีพต่างๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับ
งานสาธารณสุข
341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
: 242101 หลักเคมี
รายวิชาบังคับก่อน
242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์ ข้อกาหนด หลักการวิเ คราะห์ เ ชิง ปริม าณ โดยวิธี
วิเคราะห์โดยน้าหนักและปริมาตร ได้แก่ การไตเตรทกรดด่าง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไตเตรทโดยใช้วิธี
ตกตะกอนและการไตเตรทโดยใช้ ป ฏิ กิ ริ ย าเชิ ง ซ้ อ น
หลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีและปฏิบัติการ
เบื้องต้นสาหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์
341221 บทนาทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutics
การแนะนาหนังสือและเภสัชตารับที่จาเป็นต่อ
การค้นข้อมูลที่สาคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับ
ภาษาละติ น ที่ ใ ช้ ใ นใบสั่ ง ยา ศั พ ท์ ท างเภสั ช กรรมและ
ทางการแพทย์ เทคนิคพืน้ ฐานและการคานวณเบื้องต้นทาง
เภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ สารปรุงแต่งในทาง
เภสัชกรรมโพลิเมอร์ท่ใี ช้ในทางเภสัชกรรม และเภสัชบรรจุ
ภัณฑ์

341222

เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
รายวิชาบังคับก่อน : 341221 บทนาทางเภสัชกรรม

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการ
ประยุกต์
รู ป แบบ และส่ ว นประกอบของยาเตรี ย ม
รูปแบบยาน้าใส รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมยา
น้าใส หลักการทางเคมีฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งตารับ
ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้า
ใส เช่น การละลายและวิธเี พิ่มการละลาย จลนศาสตร์และ
ความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งตารับยา
น้าใส
341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8)
Pharmaceutical Quality Control II
รายวิชาบังคับก่อน : 341201 การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ 1
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้ เทคนิคสเปกโตรสโคปี โครมา
โตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความรู้เบื้องต้น
ในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
341302 เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิ
สม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการ
ดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชา ยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ด และยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบทางเดิ น
ปัสสาวะและระบบเลือด
341311
บทนาสู่เภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
ค าจ ากั ด ความของเภสั ช เวทและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่ง ที่มาของยาจาก
ธรรมชาติ สั ณ ฐานวิ ท ยา อนุ ก รมวิ ธ าน การตรวจสอบ
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ลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และสมุนไพรที่มีใช้
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการให้ค าปรึก ษาด้ า น
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
องค์ประกอบทางเคมีท่สี าคัญ การตรวจสอบเบื้องต้น และ
วิ ธี ก ารสกั ด แยก กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นายาที่ มี
แหล่ ง ที่ ม าจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุ น ไพร และการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสมุ น ไพรตามข้ อ ก าหนดในต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย
341321 เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
รายวิชาบังคับก่อน : 341222 เภสัชกรรม 1
รู ป แบบ และส่ ว นประกอบของยารู ป แบบ
กระจายตัว เช่น คอลลอยด์ ยาน้าแขวนตะกอน อิมัลชัน
โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผ้ึง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการ
ทางเคมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตารับ ความคงตัว และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาเตรี ย มรู ป แบบยากระจายตั ว เช่ น
วิทยาศาสตร์การไหล ปรากฏการณ์บนพื้นผิว คอลลอยด์
และการแพร่ ผ่ า นผิ ว หนั ง ของยา ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
ทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง
341322 เภสัชกรรม 3
4(3-3-8)
Pharmaceutics III
รายวิชาบังคับก่อน : 341321 เภสัชกรรม 2
อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการ
เตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโคร
แคปซูล และระบบนาส่งยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพยา
ของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ความแข็ง ความหนา
ความแปรปรวนของน้ าหนั ก การแตกกระจายตั ว การ
ละลาย การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา
คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง

341331

เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
Pharmacology I
: 363218 กายวิ ภ าคศาสตร์
รายวิชาบังคับก่อน
พืน้ ฐาน
: 367222 สรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 2
หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐาน
การใช้ยาบาบัด โรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่า งกาย
หลักการทั่ว ไปและกลไกการออกฤทธิ์ ของยาต้นแบบใน
ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ กลไกการออก
ฤทธิ์ ข้ อ ควรระวั ง และอาการข้ า งเคี ย งของยาต่อ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่ อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ
ทางเดินอาหาร ยาที่มีผลต่อระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่เกี่ยวกับเลือด
341332 เภสัชวิทยา 2
3(3-0-6)
Pharmacology II
: 341331 เภสัชวิทยา 1
รายวิชาบังคับก่อน
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อ
ควรระวั ง และอาการข้ า งเคี ย งของยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ยาแก้ แ พ้ ยาที่ ใ ช้ รัก ษาการอั ก เสบและความ
เจ็บปวด ยาที่ใช้ในโรคหืด ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยา
ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาต้านมะเร็ง ยา
ฆ่าเชื้อ ยาตา ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในหญิงมีครรภ์
ผู้ สู ง อายุ เด็ ก และผู้ ท่ี มี ภ าวะการท างานของตั บ และไต
ผิดปกติ หลักการทางพิษวิทยา ยาต้านพิษ และเภสัชพันธุ
ศาสตร์
341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
: 341331 เภสัชวิทยา 1
รายวิชาบังคับก่อน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอื้อประโยชน์ของยา
เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ -เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยา และวิธีการให้ยา รวมถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
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ขจัดยา การใช้แบบจาลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่ออธิบาย
การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ยาในร่ า งกายต่ อ เวลา และ
กระบวนการทางเภสั ชจลนศาสตร์ หลั ก ในการค านวณ
และปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ ป่วยแต่ละคน
บนพืน้ ฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
การน าสู่ เ ภสั ช วิ ท ยา รู ป แบบยาเต รี ย ม
ลักษณะและวิธีการให้ยา การคานวณขนาดของยา และ
กฎหมายยา เภสัชศาสตร์และเภสั ชพลศาสตร์ ของยาใน
ระบบต่างๆ ที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย า ข้ อ ควรระวั ง และปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่างยา
341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว
3(2-3-6)
Family Medicine Pharmacy
เภสั ชเวชศาสตร์ ค รอบครั ว มุ่ ง เน้ น การดู แ ล
สุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว โดย
ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการบริบาลสุขภาพ ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพในรู ป ขององค์ รวม ทั้งด้านสุขภาพกาย,
สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดล้อม ให้บริบาลทั้งด้าน
การป้องกัน, การรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยเริ่ม
จากตัวผู้ป่วยเป็นจุดเริ่มเพื่อเข้าถึงครอบครัวและอาจไปถึง
ชุมชนที่ผปู้ ว่ ยอาศัยอยู่ เข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข นโยบาย และระบบสุขภาพของประเทศไทย
ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว ที่ มี ผ ลต่ อ การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ผลกระทบของปั ญ หาสุ ข ภาพต่ อ ผู้ ป่ ว ย ครอบครั ว และ
ชุ ม ชน บทบาทของเภสั ชกรเยี่ ย มบ้ า น การค้ น หาปั ญ หา
สุขภาพจากการเยี่ยมบ้าน และวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
การบริ ห ารจั ด การแก้ ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
341401 เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและ
การออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยา
ในกลุ่ ม ยาต้ า นจุ ล ชี พ ยาต้ า นมะเร็ ง ยาต้ า นไวรั ส สเตอ
รอยด์ ยาแก้ ป วดลดไข้ ยาแก้ ไ อ ยาลดกรดยู ริ ค ยา

ไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีน
และยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
341411
เภสัชเวท 2
3(2-3-6)
Pharmacognosy II
: 341312 เภสัชเวท 1
รายวิชาบังคับก่อน
: 341332 เภสัชวิทยา 2
ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา พิ ษ และอาการไม่ พึ ง
ประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธ รรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑ์เ สริ ม
อาหารและเครื่องสาอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรม
แผนไทย และน าเสนอผลการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สมุ น ไพรใน
ลักษณะของการสัมมนา
341421 เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
: 341322 เภสัชกรรม 3
รายวิชาบังคับก่อน
รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยา
ปราศจากเชือ้ เช่น ยาฉีด ยาสาหรับตา หู จมูก และคอ ยา
เตรียมชนิดผสมสาหรับให้ทางหลอดเลือดดา กระบวนการ
ท าไร้ เ ชื้อ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าเตรี ย ม
ปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชภัณฑ์โปรตีนและเปป
ไทด์ และผลิตภัณฑ์ฝอยละอองเบือ้ งต้น ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาปราศจากเชือ้
341431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่
1(0-3-2)
Current Drug Review
: 341332 เภสัชวิทยา 2
รายวิชาบังคับก่อน
: 341451 เภสัชสนเทศ
การทบทวนข้อมูลยาและนาเสนอเกี่ยวกับยา
ใหม่ท่ีกาหนดให้ การประเมินคุณค่า ทางเภสัชวิ ทยาและ
คุ ณ ส มบั ติ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง กั บ กา ร ที่ จ ะน าย า นั้ น ม า
บาบัดรักษาโรค โดยเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยา
เก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิก
341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
3(0-9-5)
Family Practice Pharmacy
ระบบสาธารณสุขไทย ความเป็นมา นโยบาย
และแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข โครงสร้ า งองค์ ก ร การ
ประสานงานสาธารณสุข ข้อมูลสถิติสาธารณสุข รวมทั้ง
เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย โรค
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คุณภาพชีวิตและการบริการสุขภาพ บทบาทของเภสั ชกร
เยี่ยมบ้าน การค้นหาปัญหาสุขภาพจากการเยี่ยมบ้าน และ
วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ การบริหารจัดการแก้ปั ญหา
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชน
341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Laws in Pharmacy
หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่างๆ ของ
กฎหมาย เจตนารมณ์ แ ละสาระส าคั ญ ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม
341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
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 า ที่
ประยุกต์ใช้กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติท่ี
เกี่ยวข้อง วิธีการวัดผลลัพธ์และสิ่งกระทบ การวิเคราะห์
แบบเมตาและการประยุกต์ใช้หลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน
เภสัชกรรม
341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
รายวิชาบังคับก่อน : 341442 กฎหมายทาง
เภสัชกรรม
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร
ในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พเภสั ช กรรม
ปรัชญาการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาท
เภสัชกร
3(2-2-5)
Pharmacy Administration and
Pharmacist Role
หลักการการบริหารจัดการองค์การและการ
ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท
หน้ า ที่ ของเภสั ชกร รวมถึ ง ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม ในการ
พัฒนาวิชาชีพ

341451

เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
: 341332 เภสัชวิทยา 2
รายวิชาบังคับก่อน
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยบริการเภสัชสนเทศ มุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศ
งานเภสัชกรรม การบริการข้อสนเทศอย่างเป็นระบบ การ
ประเมินข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลทุกระดับ กิจกรรม
สนั บ สนุ น งานเภสั ช กรรมปฏิ บั ติ แ ละความปลอดภั ยของ
ผูป้ ว่ ย
341452 เภสัชบาบัดประยุกต์ 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
: 341332 เภสัชวิทยา 2
รายวิชาบังคับก่อน
บทนาสู่วิชาเภสัชบาบัดประยุกต์ เน้นหลักการ
ให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่การตรวจสอบใบสั่ง
ยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับ สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย การตรวจ
ร่างกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและ
อาการแสดงทางคลิ นิ ก การแปลผลการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยา การปฐมพยาบาล
เบื้อ งต้ น หลั ก การเภสั ช จลนพลศาสตร์ ค ลินิก หลั ก การ
พื้ น ฐานในการจ่ า ยยา ระบบการกระจายยาและความ
ปลอดภั ย ในการใช้ ย า การจั ด ท าบั น ทึ ก กิ จ กรรมการให้
บริ บ าลเภสั ช กรรม การท าประวั ติ ก ารใช้ ย าของผู้ ป่ ว ย
ระบาดวิ ท ยา สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การ
แสดงออกทางคลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา
สาหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน
และส่วนล่าง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทาง
สูตินรีเวช และความผิดปกติที่พบบ่อยในสตรีมีครรภ์
341453 เภสัชบาบัดประยุกต์ 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับก่อน : 341452 เภสัชบาบัดประยุกต์ 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของโรคความดั น
โลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื อด
ความผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบ
ตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องต้น โดย
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จะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ ผู้ ป่ ว ย การฝึ ก ทั ก ษะในการให้ บ ริ บ าลเภสั ชกรรมซึ่ ง
รวมถึ ง การสั ม ภาษณ์ แ ละท าประวั ติก ารใช้ ยาของผู้ป่วย
การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย
การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมใน
การใช้ ย าแก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การให้ ค าปรึ ก ษาและให้
ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การ
จ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่ง
ต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณี ท่ี จาเป็น การฝึกปฏิบัติโ ดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คลินิก
341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับบริบาล
เภสัชกรรม
3(2-3-6)
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
กระบวนการท าวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่
การเลื อ กหั ว ข้ อ วิ จั ย ตั ว แปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยชี ว สถิ ติ ทั้ ง เชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม านพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การ
แปลผลข้ อ มู ล การเตรี ย มข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสาขาต่างๆ
341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
หลั ก การและทั ก ษะในการสื่ อ สารระหว่ า ง
บุคคล รวมถึงการจัดทาสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อ
นาไปใช้จริงสาหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาล
ผูป้ ว่ ยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ
341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4)
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
แนวคิ ด สุ ข ภาพในมิ ติ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย์
มานุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมศาสตร์อ่นื ๆ เพื่ออธิบาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการ

วางแผนการให้สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหา
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน แนวคิดการใช้ยา
อย่างเหมาะสม
341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
หลั ก การของเศรษฐศาสตร์ ทั่ ว ไปและเภสั ช
เศรษฐศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
341551 เภสัชบาบัดประยุกต์ 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
: 341453 เภสัชบาบัด
รายวิชาบังคับก่อน
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยเน้ น การ
ประยุกต์ใช้ค วามรู้ในการให้ บ ริ บาลเภสั ช กรรมแก่ผู้ ป่ ว ย
ของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะ
ลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิ ดปกติของระบบโครงร่าง
กระดูกและข้อต่อ โรคติดเชื้อที่ซับซ้อนรวมถึงไข้เลือดออก
ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง การบาบัดทดแทนไต
ความผิดปกติของต่ อมไทรอยด์และต่ อมหมวกไต ความ
ผิดปกติทางพิษวิทยา และความผิดปกติของระบบเลือด
341552 เภสัชบาบัดประยุกต์ 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics IV
: 341452 เภสัชบาบัด
รายวิชาบังคับก่อน
ประยุกต์ 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยเน้ น การ
ประยุกต์ใช้ค วามรู้ในการให้ บ ริ บาลเภสั ช กรรมแก่ผู้ ป่ ว ย
ของความผิดปกติทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาท
วิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กิน
สัน โรคลมชัก เป็นต้น) ความผิดปกติทางระบบภูมิ คุ้ มกัน
ความผิ ด ปกติ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ โภชนาการการเลิ ก บุ ห รี่
มะเร็ ง วิ ท ยา และความผิ ด ปกติ ท่ี พ บได้ บ่ อ ยในเด็ ก และ
ผูส้ ูงอายุ
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341553

บทนาสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6-5)
Introduction to Clerkship
: 341551 เภสัชบาบัด
รายวิชาบังคับก่อน
ประยุกต์ 3
บทน าสู่ ป ฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ชศาสตร์ ใ นการ
ดูแลผู้ป่วย เน้นการสร้ า งความคุ้น เคยกั บ การให้ บ ริ บ าล
เภสั ชกรรมร่ ว มกั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ฝึ ก รวบรวม
ข้ อ มู ล ของผู้ ป่ ว ยและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาจากการใช้ ย าและ
วางแผนในการติดตามการใช้ยารวมถึง การให้ข้อมูลและ
ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7หน่วยกิต
Pharmacy Training
: 341551 เภสัชบาบัด
รายวิชาบังคับก่อน
ประยุกต์ 3
จานวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 400
ชั่วโมง
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง เ ภ สั ช ก ร ร ม ใ น
โรงพยาบาลและ/หรือร้านยา กระบวนการสั่งจ่ายยา การ
ประเมินความถูกต้องปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ใบสั่งยาสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์
ที่มีในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสาหรับ
ผูป้ ว่ ยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป้ ว่ ย
341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
: 341454 ระเบียบวิธวี ิจัย
รายวิชาบังคับก่อน
และ สถิติสาหรับบริบาล
เภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทาการวิจัย
การวิเคราะห์การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และการ
นาเสนอผลงานวิจัย

341601

ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเคมียา
5 หน่วยกิต
Clerkship : Natural Products and
Medicinal Chemistry Research
: 341301 การควบคุม
รายวิชาบังคับก่อน
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
: 341401 เภสัชเคมี 2
: 341411 เภสัชเวท 2
: 341454 ระเบียบวิธวี ิจัย
และ สถิติสาหรับบริบาล
เภสัชกรรม
การปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ จั ย ทางผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ แ ละเคมี ย าขั้ น สู ง เช่ น การหายาใหม่ จ าก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ห รื อจากการสัง เคราะห์ การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสาร
ที่จะนามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
เภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่องสาอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลิต ภั ณฑ์ ธ รรมชาติแ ละเคมี ยา และ
การสารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน
341611
ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 5 หน่วยกิต
Clerkship : Complementary and
Alternative Medicine
: 341542 เภสัชศาสตร์
รายวิชาบังคับก่อน
สังคม และพฤติกรรม
: 341553 บทนาสู่
ปฏิบัติการทาง บริบาล
เภสัชกรรม
การค้ น คว้ า ฝึ ก ปฏิ บั ติ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
การแพทย์ทางเลื อกรู ปแบบต่า งๆ ได้แก่ การแพทย์ แ ผน
ไทย การแพทย์จีน การแพทย์อายุ ร เวทของอิน เดีย และ
การแพทย์ทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะห์
และแปลผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากวารสารทางการแพทย์ แ ละ
ข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกที่เก็บจากสถานให้บริการ
หรือในชุมชน
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341621

ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หน่วยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : 341421 เภสัชกรรม 4
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ท่ีเตรีย ม
เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ
รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชื้อ และการศึก ษา
ความคงสภาพเบือ้ งต้น
341641 ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
5 หน่วยกิต
Clerkship : Research in Pharmacy
Practice
รายวิชาบังคับก่อน : 341454 ระเบียบวิธวี ิจัยและ
สถิติสาหรับบริบาลเภสัชกรรม
: 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
ปฏิ บั ติ ก ารท าวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจด้าน
เภสัชกรรมปฏิบัติโดยความเห็นชอบและภายใต้การดู แ ล
ของอาจารย์ประจาวิชา
341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หน่วยกิต
Clerkship : Medication management
system
การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ใน
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข สถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรม
ชุมชน องค์กรประเภทต่างๆ ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบ
การวางแผน การนาลงสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
การดาเนินการ
341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม

การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลเภสั ช กรรมใน
สถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกั บ
บุคลากรทางการแพทย์ส าขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ง
รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บ ริ ก าร
สารสนเทศทางยา และการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย การ
พัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
5 หน่วยกิต
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับก่อน : 341451 เภสัชสนเทศ
: 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย
ให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ในการค้ น หา
ข้อมูล การประเมินคุณค่า และการนาเสนอสารสนเทศทาง
ยาแก่ ผู้ ส อบถาม การเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ห น่ ว ย
ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการจัด เตรีย มสารสนเทศทางยาแก่
คณะกรรมการเภสั ช กรรมและการบ าบั ด การตี พิ ม พ์
จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมิน ผลการใช้ ย า
และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การ
บริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บ ริการสารสนเทศ
ทางยาการพัฒนาทัก ษะของการสื่อสารสั มพัน ธภาพกั บ
ผูป้ ว่ ย บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ และประชาชน
341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 5 หน่วยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้บริบาล
เภสั ชกรรมแก่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และ
ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แ ลรั กษา
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ตนเอง การจ่ า ยยาโดยไม่ มี ใ บสั่ ง ยาของแพทย์ เ พื่ อ การ
รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรือ้ รัง
การพั ฒ นาทั ก ษะของการสื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ
ผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 5 หน่วยกิต
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลเภสั ช กรรมใน
สถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์
ในการให้ บ ริ บ าลเภสั ช กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง การด าเนิ น การ
เกี่ ย วกั บ ใบสั่ ง ยาและการจ่ า ยยา การให้ ค วามรู้ แ ละ
ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แ ลรั กษา
ตนเอง การติดตามการใช้ยาในผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง การพัฒนา
ทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ
341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วย
เฉพาะกลุ่ม
5 หน่วยกิต
Clerkship : Pharmaceutical Care in
Special Group
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่วยพิเศษ (เช่น ผูส้ ูงอายุ, เด็ก, วาร์ฟาริน เป็น
ต้ น ) ในการวางแผนและการติ ด ตามการใช้ ย า การให้
คาแนะนาสารสนเทศทางยา การให้คาปรึ กษาแก่ ผู้ ป่ ว ย
การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

341656

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หน่วยกิต
Clerkship : Advanced Pharmaceutical
Care
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลสารสนเทศทางยา การให้
ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกั บ ผู้ ป่วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ส าขา
อื่นๆ
341657 ปฏิบัติการด้านข้อมูลยาในบริษัทยา
5 หน่วยกิต
Clerkship : Drug Information in
Pharmaceutical Industry
รายวิชาบังคับก่อน : 341451 เภสัชสนเทศ
: 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูลทางยา สาหรับบริษัทยาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติการนี้ร วมถึง การฝึกตอบคาถามทางยาให้ กั บ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และการได้มี โ อกาสศึ ก ษาระบบ
การวิจัยทางคลินิก
341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
5 หน่วยกิต
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับก่อน : 341552 เภสัชบาบัด
ประยุกต์ 4
: 341553 บทนาสู่ปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
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การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย
ให้ บ ริ ก ารทางเภสั ชจลนศาสตร์ ค ลิ นิ ก การประยุ ก ต์ ใช้
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ซึ่งรวมถึงการคานวณขนาด
ยาเริ่ ม ต้ น และขนาดยาต่ อเนื่อ งสาหรั บ ผู้ ป่ วยเฉพาะราย
การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการให้ยา
อย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่
ได้จากการคานวณและตามสภาวะทางคลินิ ก ของผู้ ป่ ว ย
การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ท่ี เกี่ยวข้องเพื่ อ ให้
การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของ
การสื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341691 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า น เภสั ช ศาส ต ร์ ใ น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
342210 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Cosmetic Science
ความรู้พื้นฐาน และหลักการของรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภั ณฑ์ เวชส าอาง ได้แก่
อิมัลชัน เจล รูปแบบน้าใส สารแขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผ้ึง
ละอองฝอย รูปแบบแท่ง เพสต์ และการนาไปใช้ประโยชน์
342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Raw Materials for Cosmetics
หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่
ของวัตถุดิบ การนาไปใช้ในเครื่องสาอางดูแลผิวหนัง เส้น
ผม และเครื่องสาอางแต่งสี
342220 กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Cosmetics
พระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอาง กฎหมาย เกี่ ย วกั บ ส ารควบคุ ม ทาง
เครื่ อ งส าอาง หลั ก การของกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบั ตร
และเครื่ อ งหมายทางการค้ า แนวคิ ด เรื่ อ งการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค การจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ข้อกาหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก และ
การปรับประสานกฎระเบียบเครื่องสาอางให้สอดคล้องกัน
ในประเทศอาเซียน ความลับทางการค้า พระราชบัญญัติ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
342221 การผลิตเครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Good and Green Manufacturing in
Cosmetics
กระบวนการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง
วิ ธี ก ารตรวจสอบและควบคุ ม ขั้ น ตอนการผลิ ต อาคาร
สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิต ที่เ หมาะสม การคัดเลื อ ก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วน
บุ ค คล และการประเมิ น กระบวนการผลิ ต การผลิ ต
เครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การวั ด การ
ตรวจสอบสารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
การประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย งของสารพิ ษ ต่ อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
โครงสร้างทางเคมี และกายภาพของผิ ว หนั ง
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ผิ ว หนั ง โรคภู มิ แ พ้ ท างผิ ว หนั ง
ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้ ม กัน เซลล์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
แอนติ เ จนและแอนติ บ อดี การตั้ ง ต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค วามชุ่ ม ชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ ผิ ว ขาว
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวแพ้แ ละ
อักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิ ว การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและวิ ธีก าร
ทดสอบความคงตั ว ของผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางสาหรับ
ดูแลผิวหนัง
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342320

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6)
Hair Care Products
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้ น ผม
การตั้ ง ต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางส าหรั บ เส้ น ผม
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม
และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม
ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค เทคนิคการเตรี ย ม
และวิธกี ารทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
สาหรับดูแลเส้นผม
342321 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
4(3-3-8)
Natural Substances in Cosmetics
การใช้ ส ารจากธรรมชาติ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทาง
เครื่องสาอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ชนิดและ
ประโย ชน์ ข องพื ช ส มุ น ไพรที่ น ามาใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ความเป็นพิษ การสกัดสารสาคัญจากผลิต ภัณฑ์
ธรรมชาติ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพและ
ปริมาณของสารสาคัญและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ด้วย
เทคนิคพื้นฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตรโฟโตเมทรี โคร
มาโตกราฟฟี เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพของสารสกัด
ธรรมชาติ
342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของ
ธุรกิจเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Marketing and Entrepreneurship of
Cosmetic Business
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด
เครื่องสาอาง ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ใหม่ออกสู่ตลาด การโฆษณา การกระจายสินค้า และการ
จัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การวิเคราะห์
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง
แนวโน้มการตลาดเครื่อ งสาอางในประเทศไทย แนวคิด
และคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ประกอบการ วิ ธี ก ารเริ่ ม
ธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ทางเครื่องสาอาง การบริหาร

จัดการการประกอบการธุรกิจชุมชน OTOP SME สหกรณ์
และวิสาหกิจชุมชน
342323 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของสีท่ีใ ช้ใน
เครื่องสาอาง ความสาคัญของสีท่ีใช้ในเครื่องสาอาง การ
ใช้ ป ระโยชน์ ทฤษฎี สี และการตรวจสอบสารสี ความรู้
เบื้องต้นและการพั ฒนาตารั บของเครื่องส าอางประเภท
แป้งผัดหน้า เครื่องสาอางสาหรับตา เครื่องสาอางใช้แต่ง
แก้ ม เครื่ อ งส าอางใช้ แ ต่ ง ปาก หรื อ ลิ ป สติ ก และ
เครื่องสาอางสาหรับเล็บ การเตรียมและวิธีการทดสอบ
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับแต่งสีผิว
342324 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก
หัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การ
เก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมู ล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลผลข้ อ มู ล การเตรี ย มข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
342325 การประเมินคุณภาพและความปลอดภั ย
เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Quality and Safety Assessment of
Cosmetics
สารเคมีต้องห้ามในเครื่องสาอาง ข้อกาหนด
และปริ ม าณการใช้ ส ารประกอบในเครื่ อ งส าอาง ความ
ปลอดภัยในการใช้ ผลิตภั ณฑ์ เครื่อ งสาอาง การแพ้ การ
ระคายเคื อ ง และการอั ก เสบของผิ ว หนั ง ที่ เ กิ ด จาก
สารประกอบที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง การวิธีการทดสอบทางคลินิก ข้อแนะนาการ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ หมาะสม จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี พ บบนผิ ว หนั ง การ
ปนเปื้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเครื่ อ งส าอาง การใช้ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ หลั ก การประเมิ น
คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทั้งการ
ทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทางคลินิ ก การ
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ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส าอาง การประเมิ น ความปลอดภั ย ทางคลิ นิ ก
จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และการฝึกปฏิบัติทาง
เทคนิค
342326 สุคนธบาบัด
3(2-3-6)
Aromatherapy
ความเป็นมา วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์ทางเคมีของน้ามันหอมระเหย การตรวจวัดทาง
ประสาทสัมผัสของสุคนธบาบัดและน้าหอม เทคนิคการใช้
น้ ามั น หอมระเหยในสุ ค นธบ าบั ด สุ ค นธบ าบั ด เพื่ อ การ
รักษา สุคนธบาบัดเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ การฝึ ก
ปฏิบัติการรับรู้กลิ่น การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของน้ามันหอมระเหย และการใช้น้ามันหอมระเหยในการ
พัฒนาตารับเครื่องสาอาง
342327 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Technology in Cosmetic Formulation
เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องสาอาง หลักการ
วิธีการใช้ เครื่องมือ เทคนิคและวิธกี ารใหม่ท่ที ันสมัยในการ
วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการผลิตเครื่องสาอาง
ความรู้เบื้องต้นทางนาโนเทคโนโลยี เวชสาอาง การนาส่ง
ทางผิวหนังและนวัตกรรมปัจจุบัน
342328 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย ในหั ว ข้ อ
ทางด้ า นงานวิ ช าการครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
342329 โครงงาน 1
1(0-3-2)
Senior Project I
กระบวนการวางแผนการวิ จัย แนวคิด การ
ค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่กาหนด การรวบรวมข้อมูล และ
การนาเสนอ

342340

สปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa for Health
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบและ
ประเภทของสปา สมุ น ไพรไทยที่ ใ ช้ ใ นสปา เอกลั ก ษณ์
สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ใี ช้ในสปา การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรม
และจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบอาชี พ สปา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ Fundamental
342341 เทคโนโลยีชวี ภาพทางเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Biotechnology in Cosmetics
ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง เ ทค โ นโ ล ยี ชี วภาพ
ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอาง เทคโนโลยี ก ารหมั ก พั น ธุ วิ ศ วกรรม การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการนาไปใช้
ในการตั้งตารับทางเครื่องสาอาง การวิเคราะห์ฤทธิ์ ท าง
ชีวภาพ
342342 อาหารเสริม
3(2-2-5)
Dietary Supplements
ชนิดของอาหารเสริม โครงสร้าง คุณสมบัติ
กระบวนการผลิ ต แนวโน้ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารเสริ ม ในยุค
ปัจจุบัน และประโยชน์ของสารอาหารที่มีต่อสุขภาพ การ
ประยุกต์สมุนไพรท้องถิ่นในรูปแบบอาหารเสริม
342343 สุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
Health and Beauty
การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร และการควบคุม
น้าหนัก การปรนนิ บัติดูแลผิ วหน้ า เส้นผมและเล็บ การ
เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางให้ เ หมาะสมกั บ ผิ ว หน้า
การแต่ ง หน้ า ขั้ น พื้ น ฐาน การออกแบบทรงผม และการ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เทคโนโลยี ท างด้ า นความงาม เช่ น
ไอออนโต โฟโนโฟเรซีส อินเท็นส์พัลส์ไลท์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและความงามร่วมกับชุมชน
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342430

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Cosmetic Products Development
การพัฒนาตารับเครื่องสาอาง ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาตารับเครื่องสาอาง
จากสารธรรมชาติในท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนา
สูตรตารับเครื่องสาอางร่วมกับสถานประกอบการ
342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
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
เครื่องสาอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง การควบคุ ม
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑ์
342432 โครงงาน 2
1(0-3-2)
Senior Project II
การท างานวิ จั ย การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผล
การอภิปรายผล สรุปผล และการนาเสนองานวิจัย
342433 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
342434

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ
และการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์

การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสาคัญของจุลินทรีย์ใน
ด้ า นอาหาร อุ ต สาหกรรม สิ่ ง แวดล้ อม การแพทย์ และ
สาธารณสุข
361202 ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
รู ป ร่ า ง สรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ วงจรชี วิ ต
อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา ความสัมพันธ์ของรา
กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และความสาคัญทางเศรษฐกิจ
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ
ป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้ และกลไกการต้านทาน
ต่อการติดเชือ้
361221 ระบบการจัดจาแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
ระบบการจ าแนกหมวดหมู่ ข องแบคที เ รี ย
วิธีการจาแนกชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุกรมวิธาน และหลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก
361281 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ
3(2-3-6)
Scientific Instrumentation and
Laboratory Management
หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่าง
สาหรับเครื่องมือพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ระบบมาตรฐาน
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย ระบบการ
กาจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ การตรวจรับรองคุณภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ การ
ทดสอบความช านาญทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นา
และประเมินวิธีวิเคราะห์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
361301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ การ
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เขียนโครงร่างและรายงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การ
สื่ อ สารเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ภ าษาอัง กฤษ ฝึ ก การคิ ด
แบบวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้เ ชิง
วิจัย การนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การ
เขี ย นรายงาน การอ่ า นและการวิ เ คราะห์ การวิ จ ารณ์
บทความวิจัยจากวารสารต่างประเทศ
361302 ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจานวน การ
ก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัยไวรัสในคน สัตว์
พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
และการนาไปประยุกต์
361303 ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
รูปร่าง วงจรชีวิต การก่อโรคและอาการ การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การป้ อ งกั น และ
ควบคุมการติดเชือ้ ปรสิต
361304 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-6)
Biology of Mushroom
โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจั ด
หมวดหมู่ การจ าแนกชนิ ด สรี ร วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร์ การ
เพาะเห็ ด ประโยชน์ แ ละโทษของเห็ ด ความส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์
361305 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห น้ า ที ่ ว ง จ ร ชี ว ิ ต ก า ร
สื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม นิ เ วศวิ ท ยา อนุ ก รมวิ ธ าน และ
การเก็ บ รั ก ษาสายพั น ธุ์ ข องยี สต์ การปรั บ ปรุ ง สายพันธุ์
กระบวนการหมั ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์
361306 สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
สั ณ ฐานวิ ท ยา วงจรชี วิ ต อนุ ก รมวิ ธ าน
นิเวศวิทยาของสาหร่ายน้าจืดและสาหร่ายทะเล และ
ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ

361311

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้ า งและลั ก ษณะทางพัน ธุ ก รรมของ
จุ ล ิ น ทรี ย ์ การควบคุ ม การแสดงออกของยี น การ
ถ่ า ยทอดของยีน การกลายพัน ธุ์ พั น ธุ วิศ วกรรม และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้
361331 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
4(3-3-8)
Microbial Physiology and Ecology
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
โครงสร้ า งของเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ ชี ว สั ง เคราะห์ และการ
รวมตั ว เป็ น โครงสร้ า งของเซลล์ การเกิ ด ลั ก ษณะทาง
สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญ
และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม
และการควบคุม นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ และการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์
361341 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
การประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ท่ีมีอ ยู่ ใ น
ธรรมชาติ ทางด้านการเกษตร การควบคุมโรคพืช การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้า
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซล ล์ แ ล ะเนื้ อ เยื่ อ ของระ บบ ภู มิ คุ้ ม กั น
แอนติ เ จน แอนติ บ อดี ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งแอนติ เ จน
แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่
ปกติ การวินิจฉัยและการประยุกต์ใช้
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Bacteriology
โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียก่อ
โรคในคนและสัตว์ การก่อโรค อาการของโรค การวินิจฉัย
การรักษา การป้องกันและการควบคุม แบคทีเรียประจา
ถิ่ น ในคนและสั ต ว์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโฮสต์ แ ละ
แบคทีเรียก่อโรค
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361353

หลั ก จุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยาทาง
การแพทย์
3(1-4-4)
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย
ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของโรคติ ด เชื้ อ ที่ มี ส าเหตุ จ าก
แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญของประเทศ
361354 ภูมิคุ้มกันวิทยาประยุกต์และโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
Applied Immunology and Infectious
Disease
การบู ร ณาการความรู้ ท างภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา
แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิ ทยา และปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์ ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อ
โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา อาการและอาการแสดงของโรค
พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ
ดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย การให้ ค วามรู้ แ ละป้ อ งกั น โรคแก่
ประชาชนในชุมชน
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่
ปกติ ไวรั ส ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยา การเพาะเลี้ ย ง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ระบาดวิ ท ยา การ
ป้องกันและการควบคุม
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสาคัญ ทาง
การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและ
การป้องกัน

361357

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 2(2-0-4)
General Medical Parasitology
ปรสิตทางการแพทย์ สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต
ระบาดวิทยา การติดต่อ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจ
วินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์กับปรสิตและกรณีศึกษา
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การ
ป้องกันและควบคุม
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การ
เน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกัน
คุณภาพอาหารในระบบมาตรฐานสากล
361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสื บค้ นข้ อมู ลทางชี ววิ ทยาจากเครื อ ข่ าย
อินเทอร์ เน็ ต การจัดเก็ บ การกลั่ นกรอง การจัดระบบ การ
เปรี ยบเที ยบ การวิ เคราะห์ การแปลผลข้ อมู ล และการ
ประยุกต์ใช้
361441 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นสภาพแวดล้ อ ม บทบาทของ
จุลินทรีย์ในการรักษาสภาพสมดุล และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม การบาบัดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษโดย
วิธีทางจุลชีววิทยาและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
361451 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมจุลินทรีย์ในน้า อากาศ อาหาร สถานประกอบการ
ที่พักอาศัย แนวทางแก้ไขและป้องกัน
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361452

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious
Diseases
โรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์ที่พบใหม่และอุบัติซ้า
ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การ
รักษา ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุม
361471 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ของจุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการทางอุ ต สาหกรรม
กระบวนการหมั ก และจลนพลศาสตร์ ก ารเจริ ญ ของ
จุลินทรีย์ การแยก การทาให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ การกาจัด
ของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
ฝึกปฏิบัติทาปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา การ
ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ การแปลผลข้ อ มู ล การ
อภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย และฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
361493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
Professional
Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
361494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน

361495

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
363202 กายวิภาคศาสตร์ 1
3(2-3-6)
Anatomy I
บทนาสู่มหกายวิภาคศาสตร์และกระดูก หลัง
ส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่
หน้าอก รักแร้ ต้นแขนและปลายแขน มือ ข้อต่อของรยางค์
บน บริ เ วณก้ น ต้ น ขาและปลายขา เท้ า และข้ อ ต่ อ ของ
รยางค์ล่าง
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2
3(2-3-6)
Anatomy II
ผนั ง หน้ า ท้ อ งและขาหนี บ ช่ อ งอกและปอด
ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภายในช่องท้อง
ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และฝีเย็บ คอ บริเวณด้านหน้ากกหู
และใบหน้า บริเวณขมับ ส่วนลึกของขมับและข้อต่อของ
ขากรรไกร กะโหลกศีรษะ หนังศีรษะ เยื่อหุ้มสมองและไข
สันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอ่งรับเลือดในเยื่อหุม้ สมอง ช่อง
ปากและจมูก หูและตา คอหอย กล่องเสียงและหลอดลม
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Human Neuroanatomy
บทนาสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุ ษ ย์ ระบบหลอดเลื อ ดที่ ม าเลี้ ย งสมองและไขสันหลัง
ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาค
ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี
เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท
รั บ กลิ่ น การเรี ย นรู้ แ ละจดจ า เบซอลแกงเกลี่ ย ระบบ
ประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ
ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาท
การมองเห็น
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363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดูกหลังส่วนตืน้ และส่วนลึก บริเวณท้ายทอย
ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและ
ปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขา
หนีบ อวัยวะภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและ
อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้าง
ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อ
ขากรรไกรและกล้ามเนือ้ บดเคี้ยว คอ
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิ ภ าคศาสตร์ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์
และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบต่ า งๆ
ได้ แ ก่ ระบบห่ อ หุ้ ม ร่ า งกาย และโครงร่ า งของร่ า งกาย
ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทน าสู่ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานและเซลล์
วิ ท ยา เนื้อ เยื่ อ บุ ผิ ว และเนื้อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ระบบปกคลุ ม
ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ
ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบน้ าเหลื อ งและเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสื บพันธุ์
เพศหญิง
363231 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Histology
เซลล์วิทยา เนือ้ เยื่อบุผวิ และเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับ

ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
ระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุเ์ พศชาย
และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทน าสู่ วิ ช าประสาทกายวิ ภ าคศาสตร์ ข อง
มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย
ได
เอนเซฟาลอนระบบประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิกสมอง
ใหญ่ เส้นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดใน
สมองและไขสันหลังระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาท
รับความรู้สึก การได้ยินและการทรงตั ว การมองเห็น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
363251 คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embriology
บทน าสู่ วิ ช าประสาทกายวิ ภ าคศาสตร์ ข อง
มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน
ระบบประสาทรั บกลิ่ น และระบบลิ ม บิ ก สมองใหญ่
เส้นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและ
ไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับ
ความรู้ สึ ก การได้ ยิ น และการทรงตัว การมองเห็ น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของ
ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต โ ป ร ตี น ลิ ปิ ด แ ล ะ ก ร ด นิ ว คลิ อิ ก
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก
ของยี น ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ลและเทคนิ คทางพันธุ วิ ศวกรรม
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพ
โภชนาการ วัฏจักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมี
ของเนื้ อ เยื้ อ เกี่ ย วพั น และเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ ท าง
ชีวเคมี
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิ ย า ม แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ข อ ง ชี ว เ ค มี ช นิ ด
โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่
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คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ก การ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการ
ควบคุม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาท
ของโภชนาการต่ อ การด ารงชี วิ ต ชี ว พลั ง งานศาสตร์
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ชี ว เคมี กั บ ภาวะความผิ ด ปกติ และชี ว เคมี ข องเลือดและ
ปัสสาวะ
365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสร้าง ประเภท และคุณสมบัติทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ
กรดนิวคลีอิก ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการทางาน
ของเอนไซม์ กลไกการการทางานของฮอร์โมน โภชนาการ
และเมแทบอลิ ซึ ม ของวิ ต ามิ น และแร่ ธ าตุ การถ่ า ยทอด
ข้อความทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการ
แสดงออกของยี น หลั ก การและเทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยา
โมเลกุ ล ชี ว สารสนเทศและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ทาง
การแพทย์
365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของสาร
ชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรด
นิวคลีอิก ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึมในมนุษย์ สื่อ
สัญญาณภายในเซลล์ ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีของการ
เกิดมะเร็ง พืน้ ฐานทางชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบ
โอติกต่อสารชีวโมเลกุล และการนาความรู้ ทางชีวเคมีไป
ประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ก
จลนศาสตร์ ข องเอนไซม์ ฮอร์ โ มน สารอาหาร การ
แสดงออกของยีนและการควบคุมการ หลักการและเทคนิค
ทางอณู ชี ว วิ ท ยา ชี ว พลั ง งานศาสตร์ หลั ก การและ
ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง

การทดสอบสารชี ว โมเลกุ ล และการวั ด จลนศาสตร์ ข อง
เอนไซม์
365216 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิ
ซึม ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด
และกรดนิวคลีอกิ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะ
ปกติและความสัมพันธ์กับภาวะการเกิดพยาธิสภาพ การ
แสดงออกของยี น เทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล และการ
ประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์
365217 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการทางาน การ
ควบคุมการทางานของเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกการขนส่ง
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฎจักร
เซลล์ การตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์
และเนือ้ เยื่อ
365218 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
ระบบน้าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ
ทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุม
การท างานของระบบเลื อ ด ระบบภู มิ คุ้ ม กั น 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
ของวิ ต ามิ น จลศาสตร์ ข องเอนไซม์ ชี ว พลั ง งานศาสตร์
และความสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมพลังงาน
365313 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8)
Diseases and Disorders in Biochemistry
ความสัมพันธ์ทางคลินิก ของสารชีวโมเลกุ ล
กั บ โรคและความผิ ด ปกติ ใ นวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม อั น น าไปสู่
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อาการของโรคในมนุษย์ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดง
แข็ง โรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคมะเร็ง ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน และความผิดปกติทางเมแทบอ
ลิซึมที่มีแต่กาเนิด วิธีการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การ
สกัดและแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiological Biochemistry
เกลือแร่ สมดุลน้าและอิเล็กโทรไลต์ เมแทบอ
ลิซึมของสารชีวโมเลกุลในระบบต่างๆ ของร่างกาย ระบบ
ประสาท ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบกระแสโลหิ ต ระบบ
ทางเดิ น อาหาร ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ชีวเคมีของกล้ามเนื้อ ตับ ไต และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
การตรวจวิ เ คราะห์ ท างชี ว เคมี ใ นเลื อ ดและปั ส สาวะ
เอนไซม์เพื่อการวินิจ ฉัย การตรวจฤทธิ์ต้ านอนุมูล อิ ส ระ
องค์ ป ระกอบทางโภชนาการในอาหาร การวิ เ คราะห์
ปริ ม าณโลหะหนั ก ด้ ว ยเทคนิ ค อะตอมมิ ก แอปซอร์ บ ชั น
หลักการใช้สารรังสีไอโซโทปและความปลอดภัย
365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Biochemical Technology
การประยุ ก ต์ ชี ว เคมี ท างเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
บทบาทของจุ ลิน ทรีย์ในการเพิ่ ม ปริ มาณสารอาหาร พรี
ไบโอติกส์ โพรไบโอติกส์ ซินไบโอติกส์ ผลิตภัณฑ์จากการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน แอลกอฮอล์ โอลิ
โกแซ็ ก คาร์ ไ รด์ แ ละพอลี แ ซคคาไรด์ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เอนไซม์ในอุตสาหกรรม
365331 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and
Carcinogenesis
ลักษณะและคุณสมบัติของสารซีโนไบโอติ ก
กลไกกาจัดพิษของสารซีโนไบโอติก กลไกระดับโมเลกุล
ของการออกฤทธิ์ ข องสารพิ ษ ได้ แ ก่ ฤทธิ์ ก่ อ กลายพันธุ์
ฤทธิ์ก่อมะเร็ง ฤทธิ์การก่อวิรูป และฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย ลักษณะของมะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็ง ยีนกับ
มะเร็ง การป้องกันและการรักษา อาหารกับโรคมะเร็ง

365332

ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค์ประกอบและคุณสมบัติของธาตุ อ าหาร
หลักและธาตุอาหารรอง ความต้องการพลังงานและธาตุ
อาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับเม
แทบอลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ การประยุกต์ในด้าน
การพั ฒ นาสุ ข ภาพและการแก้ ปั ญ หาทุ พ โภชนาการใน
ชุ ม ชน กลไกของพยาธิ ส ภาพที่ เ กิ ด จากการได้ รั บธาตุ
อาหารในสัดส่วนที่ผดิ ปกติและสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร
365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
โครงสร้าง หน้าที่และองค์ประกอบของสาร
พั น ธุ ก รรม ยี น และจี โนม กลไกการจ าลองดี เ อ็นเอ การ
ถอดรหัส การแปลรหัส การควบการแสดงออกของยีนใน
โปรคาริโอตและยูคาริโอต การกลายพันธุ์และการพ้องรูป
ของดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอและโปรตีน
รีคอมบิแนนท์ โคลนนิ่ง การฝึกปฏิบัติในการสกัดดีเอนเอ
และพลาสมิด ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การตัดดีเอ็นเอ
ด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ การเชื่อ มต่อดีเอ็นเอ ทรานสฟอร์
เมชัน ทรานสเฟคชัน คอนจูเกชัน การคัดเลือกโคลนและ
การตรวจสอบการแสดงออก การท าโปรตี น ให้ บ ริ สุ ท ธิ์
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 าดั บ เบสของดี เ อ็ น เอ เทคนิ ค ไฮบริ ไ ดเซชันและ
อีไลซา
365391 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
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การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีวเคมี
365432 หัวข้อพิเศษ
3(2-3-6)
Special Topics
การก าหนด ประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส น ใจหรื อ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมี การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถามและกระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา
365433 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติของสารออก
ฤทธิ์ท่ีพบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถีเมแทบอลิ
ซึม กลไกการออกฤทธิ์ในเชิงชีวเคมี คุณสมบัติท่มี ีผลในเชิง
ป้องกันหรือรักษาความผิดปกติข องโรค การเตรียมสาร
การแยกสาร การหาชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพโดย
ใช้เทคนิคทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ในท้องถิ่นมากั บ การแก้ ไขและป้อ งกันความผิด ปกติ ท าง
ชีวเคมี
365434 ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสาอาง การนายาและ
เครื่ อ งส าอางเข้ า สู่ เ ซลล์ เ ป้ า หมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดั บ เซลล์ แ ละโมเลกุ ล ของยาและสารออกฤทธิ์ การ
ตอบสนองของร่ า งกายต่ อ การใช้ ย าและเครื่ อ งส าอาง
กลไกของปฏิ กิ ริ ย า ประโยชน์ แ ละโทษของยาและ
เครื่ อ งส าอางที่ ผ ลิ ต จากสารเคมี สารธรรมชาติ และ
สารอาหารเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม อาหารเสริ ม
สุ ข ภ า พ ส ป า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร พั ฒ น า ย า แล ะ
เครื่องสาอาง
365435 ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 3(2-3-6)
Biochemistry in Oxidative Stress
โครงสร้าง สมบัติของสารอนุ มูล อิส ระ การ
สร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่
ไวต่ อ การท าปฏิ กิ ริย า การวั ด ปริ ม าณภาวะเครี ย ดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชันในโรค
ต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน

ความเสื่อมและชราของเซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติและ
การทางานของสารต้านอนุ มูล อิสระ แหล่งของสารต้ า น
อนุมูลอิสระจากอาหารและสารธรรมชาติ
365436 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
3(2-3-6)
Techniques in Cell and Tissue Culture
วิ ธี ก าร เทคนิ ค การเพาะเลี้ ยงเซลล์ป ฐมภูมิ
เซลล์ทุติยภูมิ เซลล์ท่ีมีการเพิ่มจานวนได้ไม่สิ้นสุด เซลล์
ชนิดที่เกาะพื้นผิวและชนิดลอย การเพาะเลี้ยงเนือ้ และการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์
365492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีวเคมี
365493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี ว เคมี ใ น
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
365494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
366213 พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
Pathology
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้ เยื่อ
รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิ ด โรค
โดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่
มีต่อการทางานของอวัยวะนั้น ๆ อันเป็นการแสดงอาการ
ของโรคระบบต่าง ๆ
366300 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
3(3-2-7)
Basic Pathology
การสั ง เกตด้ ว ยตาเปล่ า และภายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ สาเหตุและกลไกการเกิด พยาธิส ภาพ พยาธิ
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สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในเซลล์และเนือ้ เยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ การ
อักเสบ กระบวนการสมานแผล โรคติดเชื้อ ความผิดปกติ
ของระบบไหลเวียน ความผิดปกติของของเหลวและอิ เล็ก
โตรไลต์ เนื้องอก พยาธิวิทยาเชิงภูมิคุ้มกัน โรคที่มีสาเหตุ
จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และพยาธิสภาพจากความไม่
สมดุลของสารอาหาร
367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาเซลล์ ระบบ
ประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย ตลอดจนการทางานร่วมกันของระบบเหล่านี้
ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ภาวะปกติ
367201 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(2-3-6)
Basic Human Physiology
หน้าที่ กลไกทางสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบสืบพันธุ์ และ
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทั่วไปของ
ร่างกายมนุษย์ ในระบบต่า งๆ ได้ แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย และการท างานร่ ว มกั น ของระบบ
เหล่านี้ในการควบคุมและการรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ
367204 หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน้าที่และกลไกการทางานของระบบต่างๆ
ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 3(3-0-6)
Food and Basic Nutrition
บทนาสู่อาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5
หมู่ สารอาหาร สารเติ ม แต่ ง อาหาร การก าหนดฉลาก
อาหาร การใช้พลังงานและสมดุลพลังงานในร่างกาย ภาวะ
ทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภค
อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเชิงพันธภาพ และ
โภชนบาบัดเบื้องต้น
368200 โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutrition therapy
รายวิชาบังคับก่อน ชีวเคมีพื้นฐาน
แนวคิ ด ของโภชนาการ ความส าคั ญ ของ
โภชนาการต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ค วามต้ อ งการ
สารอาหารและโภชนาการในแต่ละวัย การประเมินภาวะ
ทางโภชนาการเบื้องต้นอาหารทางการแพทย์ และหลักการ
ของโภชนบาบัด
368211 เคมีอาหาร
3(2-3-6)
Food Chemistry
นิ ย ามและความส าคั ญ ของเคมี อ า หา ร
สารประกอบทางเคมีในอาหาร สารอาหารและสารที่ไม่ใช่
สารอาหาร คุณสมบัติด้านกายภาพและเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในอาหาร สารเติมแต่งอาหาร สารกันเสีย สารกันหืน วัตถุ
ปรุงแต่งกลิ่นและรส การเปลี่ยนแปลงส่ วนประกอบทาง
เคมี ใ นกระบวนการต่ า งๆ หลั ก การและเทคนิ ค การ
วิเคราะห์อาหารทางเคมี
368212 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-6)
Food Science and Technology
ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร ปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพของอาหาร กระบวนการแปรรู ปอาหาร
ระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร
การเน่ า เสี ย ของอาหาร ความปลอดภั ย และการประกัน
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คุณภาพของอาหาร การปรับปรุงคุณภาพและคุณค่า ทาง
โภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร และการควบคุ ม และ
มาตรฐานอาหารเบื้องต้น
368313 การวิเคราะห์อาหารและการประเมินภาวะ
โภชนาการ
3(2-3-6)
Food Analysis and Assessment of
Nutritional Status
การวิ เ คราะห์ ส ารอาหารและสารที่ ไ ม่ ใ ช่
ส า ร อ า ห า ร ผ ล ข อ ง ภ า ว ะ ทุ พ โ ภ ช น า ก า ร ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลักการการประเมินภาวะทาง
โภชนาการของบุคคลและชุมชน เกณฑ์สาหรับการวินิจฉัย
ภาวะโภชนาการของบุ ค คล และวิ ธี ก ารประเมิ น ภาวะ
โภชนาการทางตรงและทางอ้อม
368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Biochemical Nutrition
บทน าสู่ โ ภชนาการเชิ ง ชี ว เคมี ความส าคั ญ
ของสารอาหารต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการ
และการใช้ ส ารอาหารของอวั ย วะต่ า งๆ สมดุ ล พลั ง งาน
ของเหลวและ อิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลง
เชิงชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ภาวะทุพ
โภชนาการและความผิ ด ปกติ เ ชิ ง ชี ว เคมี และผลของ
สารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
เชิงชีวเคมี พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการเบื้องต้น
368320 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
ความสาคัญของโภชนาการต่อการดารงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ ความต้ อ งการพลั ง งานและสารอาหารของ
บุคคล การจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่
ละระยะของ วั ฏจักรชีวิต ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก
วัยรุ่น ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร และวัยชรา โภชนาการ
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สรรถภาพทางกายและโภชนาการการ
กีฬา และโภชนาการสาหรับนักมังสวิรัติ
368321 การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4)
Nutritional Counseling
การสั ม ภาษณ์ การเก็ บ ข้ อ มู ล เทคนิ ค และ
วิธีการให้คาปรึกษาด้านโภชนาการแก่บุคคลและชุมชน

368322

การจัดการการบริการอาหาร 2(1-3-4)
Food Service Management
หลั ก การบริ ห ารจั ด การอาหาร และการ
บริการอาหารให้ ถู กหลั ก โภชนาการในโรงพยาบาลหรื อ
สถานประกอบการ
368323 โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
บทนาสู่โภชนาการทางคลินิก สมดุลและการ
เสี ย สมดุ ลของระบบเมแทบอลิซึ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ท างชี ว เคมีใน
เลื อ ดและปั ส สาวะและอาการทางคลิ นิ ก การประเมิ น
สภาวะทางโภชนาการโดยวิธีทางชีวเคมีและการแปลผล
ของภาวะทุ พ โภชนาการและโรคที่ ส าคั ญ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งสารอาหารและยา ผลของสารอาหารและสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการบาบัด
368340 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์
3(2-3-6)
Natural Products and Nutraceuticals
แหล่ ง ก าเนิ ด และการสั ง เคราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต หลั ก การแยกสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและเคมี กฎหมายอาหาร
และยา เภสั ชโภชนาการเบื้ อ งต้ น ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของ
อาหารเชิงพันธภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์ สมุนไพรและภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ
สุขภาพ
368341 พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Pathology
บทนาสู่พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ การเปลี่ยน
ทางพยาธิสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกายและการเกิ ด
พยาธิสภาพที่มีสาเหตุจากอาหาร สารพิษในอาหารและ
สิ่งแวดล้อม ภาวะทุพโภชนาการ ความเครียด และการติด
เชื้ อ ผลของการใช้ ส ารอาหารเพื่ อ ลดความเสี่ ย งและ
ป้องกันโรค
368424 โภชนาการและการกาหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
บทน าสู่ ก ารก าหนดอาหาร หลั ก การการ
กาหนดอาหาร ความต้องการสารอาหารของร่างกายใน
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ภาวะปกติ แ ละขณะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน การดัดแปลงสูตรอาหาร การกาหนดอาหาร
สาหรับการควบคุมน้าหนักและภาวะไขมันในเลือดสูง และ
การก าหนดอาหารส าหรั บ การป้ อ งกั น และบ าบั ด โรคที่
สาคัญ
368425 โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
รายวิชาบังคับก่อน : 368323 โภชนาการทาง
คลินิก
: 368323 Clinical Nutrition
Prerequisite
บทน าสู่ โ ภชนบ าบั ด ทางการแพทย์ นิ ย าม
ลักษณะ และชนิดของอาหารทางการแพทย์ ความสาคัญ
ของอาหารทางการแพทย์ต่อการบาบัดและฟื้นฟูโรค สูตร
อาหารทางการแพทย์ และหลักการของโภชนบาบั ด ทาง
สายและหลอดเลือดดา
368426 โภชนาการชุมชน
2(2-3-6)
Community Nutrition
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเวชศาสตร์ ชุ ม ชนและ
ระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ์ทางโภชนาการใน
ชุมชนหรือกลุ่มประชากร ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของการ
เกิดปัญหาทางโภชนาการและการป้องกัน การประยุกต์ใช้
วิธีการประเมินภาวะทางโภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาโภชนาการ แนวทางสาหรับการให้คาแนะน า
ควบคุ ม ป้ อ งกั น ติ ด ตาม และประเมิ น สถานการณ์ ท าง
โภชนาการ
368430 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านโภชนาการหรือ
โภชนบาบัดทางการแพทย์
368431 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านโภชนาการหรือโภชนบาบัดทางการแพทย์

368432

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ โภชนาการหรือโภชนบาบัด
ทางการแพทย์ในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
368433 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ โภชนาการหรือโภชนบาบัด
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ใ น ฐ า น ะ พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ น ส ถ า น
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
368442 พิษวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Toxicology
บทน าสู่ พิ ษ วิ ท ยาเชิ ง โภชนาการ สารพิ ษ ใน
อาหารและสิ่ ง แวดล้อ ม ผลกระทบของสารพิ ษ ต่ อ ภาวะ
โภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย กลไกเชิง
ชีวเคมีของการเกิดพิษ ผลของสารพิษต่อกระบวนย่อย ดูด
ซึม กระจาย และเมแทบอลิซึมของสารอาหารในร่างกาย
ความเป็ น พิ ษ ของการได้ รั บ สารอาหารในปริ ม าณไม่
เหมาะสม หลั ก การการทดสอบความเป็ น พิ ษ ในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง
368443 โภชนาการเชิงโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Nutrition
บทนาสู่เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ
ขนส่งสารอาหารผ่านเยื่อหุ้ มเซลล์ การขนส่งและการใช้
สารอาหารภายในเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสารอาหาร
ในเซลล์ปกติและเซลล์ท่แี บ่งตัว บทบาทของสารอาหารต่อ
การส่งสัญญาณของเซลล์ การแสดงออกของยีน และการ
สลายโปรตีน หลักการและเทคนิคด้านอณูชีววิทยาสาหรับ
การวิจัยด้านโภชนาการเชิงโมเลกุล
368444 โภชนพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Nutrigenomics
บทนาสู่โภชนพันธุศาสตร์ ความแปรผันทาง
พั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม การ
ตอบสนองทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหาร
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และยีน หลักการและเทคนิ ค ทางโภชนพันธุ ศาสตร์ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ภชนพั น ธุ ศ าสตร์ กั บ การประเมิ น ความ
ปลอดภั ย ขององค์ ป ระกอบในอาหาร โภชนพั น ธุ ศ าสตร์
สาหรับเวชศาสตร์เฉพาะบุคคล
381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pathology and Microbiology
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานทางพยาธิ วิ ท ยา ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนือ้ เยื่อหรืออวัยวะ
และการตอบสนองของร่างกายเมื่อ ได้รับ ภยันตรายชนิ ด
ต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ เชือ้ โรค ภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อม
จุลชีพชนิดต่างๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่ง
แพร่เชือ้ การป้องกันการแพร่กระจายของโรค
381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย และความส าคั ญ ของงานเวช
ศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ โดยศึกษาภาวะปกติและผิดปกติ
ทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
น้ าเหลื อ งวิ ท ยา ปรสิ ต วิ ท ยา และธนาคารเลื อ ด เพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์
ชันสูตร
381210 การประเมินกาลังกล้ามเนื้อและช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ
2(1-3-4)
Assessment of Muscle Strength and
Joint Range of Motion
หลักการในการตรวจและทดสอบกาลั ง ของ
กล้ามเนือ้ แขน ขา และลาตัว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของ
ข้ อ ต่ อ ต่ า งๆ ภายในร่ า งกาย การทดสอบความยาวของ
กล้ามเนือ้ และการคลาเนือ้ เยื่ออ่อนและปุม่ กระดูก
381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
3(2-2-5)
Biomechanics of Human Movement
หลั ก การทางชี ว กลศาสตร์ สภาวะของ
ร่างกายในขณะอยู่ นิ่ง และเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ ก าร
เคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การทรงท่า การ
เดิ น และการเคลื่ อ นไหวของข้ อ ต่ อ ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละ

ผิดปกติ หลักการพืน้ ฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์
และประเมิ น สถานที่ ท างานและท่ า ทางของร่ า งกายที่
เหมาะสม
381212 การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม
2(1-3-4)
Promotion of Holistic Performance
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางกายแบบองค์
รวมโดยเรียนรู้ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และ
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อันประกอบด้วย การ
วั ด สั ด ส่ว นและองค์ ป ระกอบของร่ า งกาย ความแข็ งแรง
ความทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอ่อนตัว ความเร็ว ความ
แคล่ ว คล่ อ งว่ อ งไว สมดุ ล การทรงตั ว และการประสาน
สัมพันธ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้การนวดสวีดิช การนวดไทย
การนวดน้ามัน การใช้กลิ่นบาบัด การนวดกดจุด การนวด
สตรีมีครรภ์ และการทาสปา
381220 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
Exercise Therapy I
หลักการพืน้ ฐานในการออกกาลังกายเพื่อการ
รักษา การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
การเคลื่อนไหวและการนาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการออก
กาลังกาย ท่าเริ่มต้น ประเภทของการออกกาลังกาย การ
ออกกาลังกายแบบทาเองและผู้อื่นท าให้ การออกกาลั ง
กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรง การออกก าลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม
ความทนทาน การออกกาลังกายเพื่อการผ่อนคลาย การ
ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การให้คาแนะนาใน
การออกกาลังกายและการออกกาลังกายแบบกลุ่ม
381230 การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-3-4)
Thermotherapy
การรั ก ษาด้ ว ยคลื่ น อั ล ตร้ า ซาวด์ คลื่ น สั้ น
คลื่นไมโคร แสงเลเซอร์ รังสีอิ นฟราเร็ด รังสีอัล ตร้าไวโอ
เล็ต คลื่นแม่เหล็ก การรักษาด้วยความร้อนความเย็น และ
เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบาบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการ
รั ก ษาและเครื่ อ งมื อ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพผู้ ป่ ว ย การ
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บ ารุ ง รั ก ษา และการตรวจสอบแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับเครื่องมือ
381301 สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
กายภาพบาบัด
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยา
ของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อ
การออกก าลั ง กาย สารอาหาร การสร้ า งพลัง งาน และ
หลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับกายภาพบาบัด
381313 การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3)
Transferring and Prostheses
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้ า ย
ผู้ป่วย การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องช่วยเดิ น
และรถเข็นนั่ง ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกาย
อุ ป กรณ์ การใส่ แ ละการประเมิ น สภาพผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งใส่
อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริ ม การพันผ้ายืด การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และเทคนิคการปลอดเชือ้
381321 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การออกกาลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ท่ีมี
ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในภาวะอาการปวด
กระดู ก หั ก หรื อ ข้ อ เคลื่ อ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขท่ า ทางที่
ผิดปกติ พื้นฐานการกระตุ้นการทางานและการประสาน
สัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะ
และการประยุกต์ใช้ ธาราบาบัด
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-2-3)
Electrotherapy
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ น ท า ง
กายภาพบาบัด การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
และเส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา
ด้ ว ยกระแสไฟฟ้า ความถี่ ต่ า และความถี่ ป านกลาง เช่ น
การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการ
เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อ

ห้ามและข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษากระบวนการ
ใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การ
เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม และการตรวจสอบแก้ ไ ข
ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือ
381340 การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)
Manipulative Therapy
หลั ก การและการแปลผลในการซั ก ประวั ติ
และการตรวจร่างกายด้วยวิธีการกด ขยับ ดัด และดึงข้อ
ต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของ
หลั ก การและสั ญ ลั ก ษณ์ ระดั บ การเคลื่ อ นไหวความ
เจ็บปวดที่มาจากบริเวณอื่น ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
และข้ อ ควรระวั ง การเคลื่ อ นไหวระบบประสาท การ
ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วย
ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
แขน ขา และกระดูกสันหลัง
381341 กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ 1
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
การด าเนิ น โรค หลั ก การประเมิ น และการรั ก ษาทาง
กายภาพบาบัดและออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง แขนและขาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
ความผิ ด ปกติ ข องข้ อ จากโรคทางรู ม าโตโลยี และภาวะ
กระดูกพรุน การแปลผลทางรังสีวินิจฉัยและการใช้ยาใน
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ
กระบวนการใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการรักษา การวางแผน
การรักษาโดยวิธกี ารทางกายภาพบาบัด การพยากรณ์โรค
และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูก
และกล้ามเนือ้
381342 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ
ดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ปว่ ยที่มี
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ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผูป้ ว่ ยที่มีพยาธิ
สภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้น
ตั ว ของระบบประสาท การควบคุ ม และการเรี ย นรู้ ก าร
เคลื่อนไหว รูปแบบการเคลื่อนไหวปกติ กระบวนการใช้
เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด
การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรัก ษา วิธีการ
รักษาฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด เช่น การกระตุ้นประสาทรับ
ความรู้ สึ ก การเรี ย นรู้ ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ป กติ และการ
เคลือ่ นไหวลาตัวแบบจาเพาะส่วน เป็นต้น
381343 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 1
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
การตรวจร่างกายทางกายภาพบาบัดและการ
แปลผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การทดสอบสมรรถภาพปอด เทคนิ ค การรั ก ษาท าง
กายภาพบาบัด การรายงานผลการตรวจร่างกายและการ
รั ก ษา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในผู้ ป่ ว ยระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต
381344 กายภาพบาบัดในเด็ก 1
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy I
บทบาทและหน้าที่ ของนัก กายภาพบาบั ด ใน
ที ม พั ฒ นาการเด็ ก ความหมายของพั ฒ นาการเด็ ก
พัฒนาการและการเจริญเติบโตก่อน ขณะ และหลังคลอด
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส
และพัฒนาการของรีเฟล็กซ์ พัฒนาการรวมทุกๆ ด้านใน
เด็ ก วั ย ต่ า งๆ จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการขั้ น พื้ นฐานส าหรั บ เด็ก
ปกติและเด็กพัฒนาการล่าช้า การกระตุ้นพัฒนาการด้วย
เทคนิ ค การเล่ น ที่ เ หมาะสมตามวั ย เทคนิ ค การจั บ การ
กระตุ้นท่าทางที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการรักษาทางการแพทย์ การตรวจ
คั ด กรองความเสี่ ย งต่ อ พั ฒ นาการล่ า ช้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กายภาพบ าบั ด เด็ ก หลั ก การตรวจประเมิ น การใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒ นาการด้านการเคลื่อ นไหว
การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การใช้
เหตุผลทางคลินิกวิเคราะห์ความผิดปกติ หลักการรักษา

การตั้ ง เป้ า หมาย และการวางแผนการรั ก ษา ทาง
กายภาพบาบัดในเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ
381345 กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ 2
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง
การตรวจประเมิน และการรั กษาทางการแพทย์ และทาง
กายภาพบาบัดในผูป้ ว่ ยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน และ
การตั ด แขน ขา รวมถึ ง กายภาพบ าบั ด ในผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด
กระดู ก สั น หลั ง เปลี่ ย นข้ อ เข่ า และข้ อ ตะโพกเที ย ม
ภาวะแทรกซ้ อ น ข้ อ ห้ า มและข้ อ ควรระวั ง ในการรั ก ษา
วิ ธี ก ารพั น ผ้ า ยื ด เพื่ อ การบ าบั ด รั ก ษา การแปลผลรั ง สี
วินิจฉัยในผูป้ ว่ ยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อเทียม
381346 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ
ดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ การอ่าน
และแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา ชนิดและฤทธิ์ของ
ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กายภาพบ าบั ด ทางทางระบบประสาท
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง
กายภาพบ าบั ด การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การวางแผนการ
รักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบาบัดในผูป้ ่วยที่มี
พยาธิ ส ภาพที่ ซี รี เ บลลั ม เบเซลแกงเกลี ย ไขสั น หลั ง
เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้ นประสาทและ
กล้ามเนื้อ หลักการรักษาทางอรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน
381347 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค การรั ก ษาทางการแพทย์ แ ละเภสั ช วิ ท ยา
พื้นฐานของโรคระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิ ต
รวมทั้ ง การตรวจประเมิ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วาง
แ ผ น ก า ร รั ก ษ า วิ ธี ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ฟื้ น ฟู ท า ง
กายภาพบาบัดในผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ผู้ป่วย
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ในหออภิบาล การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด และการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
381348 กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
Pediatric Physical Therapy II
ภาวะที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังคลอด
ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการ
รักษาทางการแพทย์ เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการระยะ
แรกเริ่ ม และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการแบบองค์ ร วม ภายใต้
แนวคิ ด ของการท างานเป็ น ที ม สหสาขา ปั ญ หาการ
เคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางระบบประสาท
หลั ก การรั ก ษาแบบต่ า งๆ รวมทั้ ง เครื่ อ งช่ ว ย อุ ป กรณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนพัฒนาการการเคลื่อนไหว รวมทั้ง
การรักษาทางกิจกรรมบาบัด อรรถบาบัดในเด็ก
381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด 2(0-4-2)
Practice in Physical Therapy
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้น ฐาน
เ กี่ 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 าบั ด กระบวนการและเทคนิ ค วิ ธี ก ารทาง
กายภาพบาบัดพื้นฐานการเขียนรายงาน และการเข้าหา
ผู้ ป่ ว ยอย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง สั ง เกตการจั ด การทาง
กายภาพบาบัด การทางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ป่ วย
และญาติผู้ป่วย
381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
Clinical Practice I
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นกระบวนการพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
อั น ประกอบด้ ว ย การซั ก ประวั ติ รวบรวมข้ อ มู ล ตรวจ
ร่ า งกาย การประเมิ น ผลการตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา ให้การรักษาฟื้นฟู และ
ประเมินผลการรักษา การเขียนรายงานผู้ป่วย รวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของประชาชน
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจิตบริการ

381370

กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
Physical Therapy in Community I
นโยบายและแนวคิดที่ เ กี่ยวข้อ งกับ การดู แ ล
สุ ข ภาพชุ ม ชนและระบบบริ ก ารปฐมภู มิ แนวคิ ด ในการ
วิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน และหลั ก การให้ ค วามรู้ ชุ ม ชนแนวคิ ด
วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และเศรษฐศาสตร์ สุ ข ภาพ
ระบาดวิ ท ยาพื้ นฐาน การประเมิ น สุ ข ภาวะ ปั ญ หา และ
ความต้องการของชุมชนด้วยวิธีการสารวจและวิ เคราะห์
ปัญหา แนวคิดและทฤษฎีท่ี เ กี่ย วข้อ งกั บ กายภาพบ าบั ด
ชุมชน บทบาทของงานกายภาพบาบัดในชุมชนและบทบาท
ของทีมสหวิชาชีพ ศึกษาวิถีชุมชน และประยุกต์ใช้เครื่องมือ
อุ ป ก ร ณ์ 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
กายภาพบาบัด
381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
Clinical Practice II
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นโรงพยาบาลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น การตรวจประเมิ น การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะผิดปกติ การติดตาม
ผลการรักษาและการปรับ เปลี่ยนโปรแกรมการรัก ษาใน
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาซั บ ซ้ อ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย
กระบวนการคิ ด และตั ดสิน ใจทางคลินิ ก และศึ ก ษาการ
บริหารงานทางกายภาพบาบัด
381460 ภาคนิพนธ์
2(1-3-4)
Term Paper
หลักการวิจัยพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนการทาวิจัย การ
เขียนโครงร่ าง ฝึกทางานวิ จัย รายงานผล และนาเสนอ
ผลงานวิจัย
381461 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
กรณี ศึ ก ษา บทความหรื อ งานวิ จั ย ท าง
กายภาพบาบัดที่ทันสมัยและน่าสนใจเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในการนาเสนอกรณีศึกษา การอ่านบทความวิชาการ และ
ฝึกใช้หลักฐานทางการวิจัย มาประกอบและสร้างเหตุผลใน
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การเลื อ กการรั ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นา
ทักษะการฟังผลงานทางด้านวิชาการ
381471 กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
การปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัดภาคสนาม
เพื่อสารวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญ หาสุ ข ภาพในชุ ม ชน ประยุ ก ต์ แ ละปฏิ บั ติ ง าน
กายภาพบาบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
ของประชาชนในชุ ม ชนต่ า งๆ การจั ด ท าโครงการเพื่ อ
แก้ปัญหาและประเมิน ผลโครงการเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
381472 กายภาพบาบัดชุมชนประยุกต์ 3(2-2-5)
Appiled Community Physical Therapy
ประชาสั ง คม และองค์ ป ระกอบของประชา
สังคม ชุมชนศึกษา แนวคิด และกระบวนการชุมชนยั่งยืน
การวิ เ คราะห์ และท างานแบบมี ส่ ว นร่ วมกั บ ชุ ม ชน การ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือ บทบาทวิทยากรกระบวนการ แนวคิด และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างกายภาพบ าบั ด ในการวิ เ คราะห์
ปั ญ หา และความต้ อ งการของชุ ม ชน หลั ก การวางแผน
การด าเนิ น งาน การติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการ
สุขภาพที่มีชุมชนเป็นส่วนร่วม
381480 กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนัก กายภาพบาบัด ทางการกี ฬ า
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการกี ฬา กลไก
การบาดเจ็บและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
การตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบาบัดในนั ก กี ฬ า
เทคนิคการรักษาทั้ง ในข้างสนามและในคลินิก การฟื้นฟู
สมรรถภาพในนักกีฬา ตลอดจนการกีฬาสาหรับคนพิการ
381481 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ แ ละ
สตรีในแต่ละช่ว งวัย ผู้ป่วยระบบภู มิ คุ้ ม กัน ผู้ป่วยโรคไต
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ผูป้ ว่ ยที่ถูกไฟไหม้
น้าร้อนลวก ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และในภาวะอื่นๆ สาเหตุ

พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ที่ตามมา
381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
Administration and Professional Ethics
หลักการ ทฤษฎีของการบริ หารงานเบื้องต้น
การจัดตั้งและบริหารหน่วยงานกายภาพบาบัดในองค์กร
ต่างๆ ของระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
การบริ ห ารจั ด การคลิ นิ ก กายภาพบ าบั ด หรื อ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการ
ความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการ
ท างาน การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ การสื่ อ สาร และการ
ประสานงานระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิ ล ปะ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบาบัด
คาประกาศสิทธิของผู้ปว่ ย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ
ประกันสุขภาพของประเทศ
381483 กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics
สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ระหว่ า งการตั้ ง ครรภ์ กลไกการคลอด ภาวะหลั ง คลอด
อาการแทรกซ้ อ น การจั ด การและดู แ ลระหว่ า งการ
ตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะหลังคลอด โรคทางนรีเวชที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาทางกายภาพบ าบั ด การให้
ค าแนะน าและการดู แ ลทางกายภาพบ าบั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุขภาพที่ดีในสตรีวัยต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
381484 สปาทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Spa
ประวั ติ แ ละความเป็ น มา ประเภท และ
ประโยชน์ของสปาต่อสุขภาพกายและจิต การจัดสถานที่
และรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในสปา สุคนธบาบัด หัตถ
บาบัด วารีบาบัด ดนตรีบาบัด การทาสปาหน้า สปาตัว
สปามื อ และเท้ า สปาผม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสปา
ตัวอย่างตารับผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ในสปา
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382201

มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Medical Human Genetics
ความรู้พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางพันธุกรรม
มนุ ษ ย์ ชนิ ด และองค์ ป ระกอบของสารพั น ธุ ก รรมมนุ ษ ย์
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ การท างานของยี น โครโมโซม การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการถ่ายทอดลั ก ษณะ
ทางพั น ธุ ก รรม การแบ่ ง เซลล์ แ ละการควบคุ ม ทาง
พันธุกรรม การศึกษาพงศาวลี พันธุศาสตร์ประชากรและ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความถี่ การแสดงออกของยี น
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุแ์ ละสภาวะแวดล้อม
382202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการบารุงรักษา
1(0-3-2)
Instrumentation and Maintenance
ปฏิ บั ติ ก ารและความรู้ พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การท างาน ชนิ ด และองค์ ป ระกอบ
สาคัญ วิธีการใช้งาน ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน และการ
บารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องชั่ง เครื่อง
ล้างอัลตราโซนิก เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดความเป็นกรด
เป็นด่าง และเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า
เป็นต้น
382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวี วิทยา 2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยา เทคนิคทาง
อณูชีววิทยาเบื้องต้น การสกัดสารพันธุกรรมและการแยก
บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ เทคนิคไฮบริ
ไดเซชั่ น ส าหรั บ กรดนิ ว คลี อิ ก การเพิ่ ม จ านวนส าร
พันธุกรรมในหลอดทดลอง การตรวจหาลาดับของดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง การแยกบริสุทธิ์และการวิเคราะห์ รีค อม
บิแนนท์โปรตีน การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ
เทคโนโลยีไมโครอะเรย์และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณู
ชีววิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

382211

เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
คลินิก เครื่องแก้ว การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร์ การ
เก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจ สเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณน้าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การทางาน
ของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี
382221 โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
Hematology I
โลหิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ การก าเนิ ด ลั ก ษณะ
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ด
เลือดชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวในภาวะ
ต่างๆ และอาการทางโลหิตวิทยา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค
การเจาะเลือด การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การ
ตรวจนับเม็ดเลือดชนิดต่างๆ การวัดความเข้มข้นของเลือด
และปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือด
และการย้อมสี การจาแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือด
และไขกระดูก การประเมินปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับ
ค่าเม็ดเลือดขาว
382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ใน
กลุ่มของเชื้อแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ต
เซี ย คลามั ย เดี ย มั ย โคแบคที เ รี ย ม และมั ย โคพลาสมา
ศึกษาลักษณะ รูปร่าง การเพาะเชื้อ และ คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี กลไกการก่อโรค พยาธิกาเนิดอาการทางคลิ นิ ก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเชือ้
แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษาโรคติด
เชือ้ จากเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค
382291 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pathology and Microbiology
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานทางพยาธิ วิ ท ยา ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเซลล์ เนื้ อ เยื่ อ หรื อ
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อวัยวะ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตราย
ชนิดต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ จุลชีพก่อโรค สารก่อภูมิแพ้
และสิ่งแวดล้อม วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะและ
แหล่งแพร่เชือ้ การป้องกันการแพร่กระจายของโรค
382292 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย และความส าคั ญ ของงานเวช
ศาสตร์ชันสูตรสาขาต่างๆ โดยศึกษาภาวะปกติและผิดปกติ
ที่พบจากการตรวจทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด
ปั ส สาวะ อุ จ จาระ น้ าเหลื อ งวิ ท ยา ปรสิ ต วิ ท ยา และ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
382293 ระบบเลือดและภูมคิ ุ้มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
ระบบน้าเหลือง ไขกระดูก การสร้างและการ
ทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุม
การท างานของระบบเลื อ ด ระบบภู มิ คุ้ ม กั น และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสภาพในระบบเลือด
และระบบภูมิคุ้มกัน
382304 ระเบียบวิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารต่างๆ ที่ใช้
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติ
ในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย วิธีการผลิตสื่อและการ
นาเสนอผลงานวิจัย
382312 เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต ระบบทางเดินอาหาร และ
กระดูก ความผิดปกติในเมตาบอลิสมของวิตามิน เกลือแร่
สมดุ ล กรด-ด่ า งและอิ เ ลคโทรไลท์ หลั ก การทดสอบ
ความสาคัญทางคลินิก และการแปลผลการทดสอบต่างๆ
ทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบการทาหน้าที่ของหัวใจ ตับ
ไต และตั บ อ่ อ น การตรวจติ ด ตามสารบ่ ง ชี้ ม ะเร็ ง การ
ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

382313

เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อม
ไร้ท่อ หลักการทดสอบ ความสาคัญทางคลินิ กและการ
แปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การ
ทดสอบการทาหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม
พาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสืบพันธุ์ หลักการทางานและการใช้งานเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ระบบอัต โนมัติ ในการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ ก าร
เคมีคลินิก การประเมินความใช้ได้ของวิธีการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ
382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
การฝึกปฏิบัติงานประจาวันในห้องปฏิบัติการ
เคมี ค ลิ นิ ก จ าลอง การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ การเตรี ย มสิ่งส่ง
ตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการ
ตรวจวิ เ คราะห์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การติดต่อกับผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
382322 โลหิตวิทยา 2
4(2-6-7)
Hematology II
พยาธิ ก าเนิ ด และพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของเม็ ด
เลื อ ด แด ง อาการทางคลิ นิ ก แล ะการตรว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธิสรีรวิทยาของ
มะเร็งต่อมน้าเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมทั้งการจัด
จ าแนกชนิ ด มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว กรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
ความผิ ด ปกติ ข องเม็ ด เลื อ ดแดงและเม็ ด เลื อ ดขาว ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารวิ นิ จ ฉั ย แยกชนิ ด มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว การ
วิเคราะห์ความผิดปกติของไขกระดูก และหลักการตรวจ
นั บ เม็ ด เลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งอั ต โนมั ติ รวมถึ ง การควบคุ ม
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
382323 โลหิตวิทยา 3
2(1-3-4)
Hematology III
ระบบห้ า มเลื อ ด โครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัว
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ของเลื อ ด กลไกการท างานของระบบห้ า มเลื อ ด ความ
ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ
แข็ ง ตั ว ของเลื อ ด การตรวจเบื้อ งต้ น เพื่ อ ประเมิ น ความ
ผิดปกติของระบบห้ ามเลือดและการตรวจวิ เคราะห์ ก าร
แข็งตัวของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเครื่องอัตโนมัติ
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้าในร่า งกาย
2(1-3-4)
Urinalysis and Body Fluids
การตรวจปัสสาวะและสารน้าจากช่องต่างๆ
ของร่ า งกาย เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ นิ จ ฉั ย โรค โดยเน้ น
รายละเอียดเกี่ยวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและ
ผิดปกติที่พบได้ในสารน้าต่างๆ และการตรวจหาสารเคมีใน
ปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และกึ่งปริม าณวิเ คราะห์
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในการ
ตรวจปั ส สาวะและการตรวจสารน้ าในร่ า งกายทาง
ห้องปฏิบัติการ
382325 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างโลหิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก และจุ ล
ทรรศนศาสตร์คลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต
วิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ค ลินิ ก จาลอง การจัด ระบบ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณ ภาพทางห้องปฏิบั ติ ก าร
ทั ก ษะการตรวจทางโลหิ ต วิ ท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร์
คลิ นิ ก การรายงานผล และการแก้ ปั ญ หาในการตรวจ
วิเคราะห์
382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชือ้ ราที่ก่อโรคในชั้นผิวนอกสุด ชั้นผิวหนัง ชั้น
ใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อราในหลายระบบ เชื้อราฉวยโอกาส
และเชื้อราปนเปื้อน ไวรัสที่ก่อโรคทางการแพทย์ ลักษณะ
รูปร่าง การเพาะเชื้อ และกลไกการก่อโรค พยาธิกาเนิ ด
อาการทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยาต้านเชือ้
ราและไวรัส การป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้ ราและไวรัส

382333

การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ทาง
ห้องปฏิบัติการ
2(1-3-4)
Laboratory Diagnosis of Infectious Disease
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และ เชื้อรา จากสิ่งส่งตรวจ การเก็บ และการนาส่งสิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเพาะแยกเชือ้ และการจาแนก
ชนิดของเชื้อแบคทีเรียประจาถิ่นและก่อโรคบริเวณผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียน
โลหิต สารน้าในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ
สืบพันธุ์ การวินิจฉัยเชื้อ วัณโรค วิธีการทดสอบความไว
ของเชือ้ แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพชนิดต่างๆ การควบคุม
คุณภาพทางห้องปฏิ บัติ การจุล ชี ววิทยาคลินิ กและตรวจ
วินิจฉัยเชือ้ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ
382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-3-2)
Practice in Clinical Microbiology
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารจุ ล
ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก จ าลอง ทั้ ง ในงานประจ าและการตรวจ
เฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมสีย้อม
การเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวินิจฉัย
แบคทีเรียทัง้ ชนิดแอโรบ แอนแอโรบ และเชือ้ รา การย้อมสี
ทนกรด การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้ าน
จุลชีพ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิก และฝึกบริหารจัด การห้ องปฏิ บัติ การจุล ชีว วิ ท ยา
คลินิก
382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Immunology
ความรู้ พื้ น ฐานทางภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา การ
ตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ภูมิคุ้มกัน
แต่ ก าเนิ ด และภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ไ ด้ รั บ มาภายหลั ง เซลล์ แ ละ
อวั ย วะที่ เ กี่ ย ว ข้ อง กั บ ร ะบ บ ภู มิ คุ้ ม กั น กล ไก ก า ร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองทางภู มิ คุ้ ม กั น แอนติ เ จน
แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ไซโตไคน์ การควบคุมและ
การปรับเปลีย่ นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
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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
เนื่องมาจากการติดเชื้อจุลชีพ ได้แก่ เมลิออยโดซิส ซิฟิลิส
ริคเคทเซีย เลปโตสไปโรซิส การได้รับเชือ้ สเตร็ปโตคอกคัส
การได้รับเชื้อเอชไอวีและไวรัสที่ทาให้เกิดตับอักเสบ การ
ทดสอบและการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันต่อ
ตัวเอง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้ วิทยา
ภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ ระบบเอชแอลเอ ระดับ
คอมพลี เ มนท์ แ ละแอนติ บ อดี การควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาภูมิคุ้มกันวินิจฉัย
382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Immunology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิ ท ยาคลิ นิ ก จ าลอง การจั ด การและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ทักษะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การรายงานผล การ
แก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
Transfusion Science I
วิ วั ฒนาการของเวชศาสตร์ การบริ การโลหิ ต
วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับระบบหมู่โลหิตและ
ระบบหมู่โลหิตของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของโลหิต
และเทคนิคเบื้องต้นในการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ
ทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้ กระบวนการรั บ
บริจาคโลหิตและการตรวจโลหิตบริ จาค สารกันเลือดแข็ ง
และการเก็ บโลหิต ส่วนประกอบของโลหิ ตและการเตรี ยม
ส่วนประกอบต่างๆ ของโลหิต รวมถึงการเก็บรักษาและการ
ใช้ หลักการบริจาคโลหิตแบบเฉพาะส่วนและการประยุกต์ใช้
การเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วย การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี โรค
เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด การเตรียมโลหิตสาหรับ
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
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจาลอง และการแก้ปัญหา
การเตรี ย ม การทดสอบแล ะการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ส่วนประกอบของโลหิต การตรวจประจาวันและการตรวจ
พิ เ ศษส าหรั บ งานวิ ท ยาศาสตร์ ก ารบริ ก ารโลหิ ต การ
บริการจัดการและการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory Investigation
ความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทาง
ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนาเทคนิค
การปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบค้น ตลอดจน
การแปลผลที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ก ารนั้ น มายื น ยั น การ
วินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค
382405 การบริ ห ารจั ด การทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
1(1-0-2)
Laboratory Administration
มาตรฐานงานวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์
โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบขององค์ ก รและหน่ ว ยงาน
ระดั บ ต่ า งๆ หลั ก การจั ด การและบริ ห ารงานงานทั่ ว ไป
หลักการจัดการและการบริหารงานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ระบบการบริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน การบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ หลักการเขียนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และวิธี ก ารตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Technology Law
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ช าชี พ
เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
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สถานพยาบาล พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
382415 พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Toxicology
หลั ก การพื้ น ฐาน ทา งพิ ษวิ ทย า แ ล ะ นิ ติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาและ
สารพิษในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสาหรับ
งานด้านพิษวิทยา การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา
คลินิกของโลหะหนัก สารเสพติด ก๊าซพิษและสารระเหย
สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว์ อาหาร และน้า สาร
กาจัดศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยา
382453 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)
Transfusion Science II
เทคนิคการดูดซับและการแยกแอนติบอดีจาก
เม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ ปัญหาความขัดแย้งของ
การตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและการ
ทดสอบความเข้ากันได้สาหรับกรณีปัญหาดังกล่าว ปัญหา
ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจแยกแอนติบอดีใน
กรณี ที มี แ อนติ บ อดี ม ากกว่ า หนึ่ ง ความจ าเพาะ เทคนิ ค
พิ เ ศษแล ะเท คนิ ค ทา ง เลื อ กอื่ น ใน งาน ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบ อดี
ของเม็ ด เลื อ ดขาว เกล็ ด เลื อ ดและพลาสมาโปรตี น การ
ทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวก และผูป้ ว่ ยที่
มีภาวะแตกทาลายของเม็ดเลือดแดง แบบมีแอนติบอดีเป็น
ตั ว กลาง ปฏิ กิ ริย าแทรกซ้ อ นจากการรั บ โลหิ ต และการ
ตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งเมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตี้ค อม
เพล็ ก ซ์ และการปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ เนื้อ เยื่ อ และเซลล์ ต้ น
ก าเนิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ผู้ บ ริ จาคโลหิต
การจัดการคุณภาพในงานบริการโลหิต และงานวิจัยจาก
งานประจาวัน

382461

การวิ เ คราะห์ ผ ลทางห้ องปฏิ บัติ ก ารและ
คลินิกสัมพันธ์
2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย โรค
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ค ลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ การตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยาคลิ นิ ก การตรวจทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารบริ ก ารโลหิ ต ความส าคั ญ ของการ
วิเคราะห์ผลการตรวจ ความสัมพั นธ์และความสอดคล้อง
ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไก
การเกิดโรคที่นาไปสู่ผลการตรวจ
382462 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การน าเสนอความรู้ ท างวิช าการใหม่ ๆ จาก
วารสารทางวิชาการ เพื่อทราบถึงคาถามของการวิจัย การ
ออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมิน คุ ณ ค่ า
ของผลการวิ จั ย การน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานคลิ นิกและ
งานวิจัย การอภิปรายทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
ของการวิจัย
382463 ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
การวิ จั ย ตามหั วข้ อที่ สนใจในวิ ช าชี พ เทคนิค
การแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการวิ จัย
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติกับ
งานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ
รูปเล่ม
382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology
การศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะสุขภาพ
ของชุมชน วิธีการเข้าถึงชุ ม ชน การค้ นหาความต้อ งการ
ด้านสุขภาพของชุ ม ชน โดยใช้แนวคิดแบบองค์ ร วม การ
จัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือก
วิธีการดาเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ การเขียนโครงการ
การดาเนินโครงการสุขภาพ การประเมินผลโครงการ การ
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นาเสนอโครงการ โดยศึกษาทั้งทฤษฏีและปฏิ บัติ ก ารใน
ชุมชน
382466 ฝึ ก งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
Clinical Laboratory Practice
วิชาบังคับก่อน : 382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
Practice in Clinical Chemistry
Prerequisite : 382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก
และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology
and Clinical Microscopy
: 382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก
Practice in Clinical Microbiology
: 382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก
Practice in Clinical Immunology
: 382353 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างวิ ท ยาศาสตร์
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 ทัง้ ภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ตามแขนงวิชา
ทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก
และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิก วิทยาศาสตร์การบริ ก ารโลหิต การประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
ห้องปฏิบัติการและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการตรวจ
วิเคราะห์
382473 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
2(2-0-4)
Epidermiology and Disease Control
การเกิดโรคในมนุษย์และชุมชน ปัจจัยก่อโรค
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรค ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ปั ญ หา
สาธารณสุขชุมชน การเก็บข้อมูลด้านปัญหาสาธารณสุข
ต่างๆ วิธีทางระบาดวิทยา วิธีการควบคุ มและป้องกันการ
เกิดโรคติดเชือ้ ในระดับชุมชน

382474

การวิเคราะห์จุลชีพในอาหารและน้า
2(1-3-4)
Analysis of Microorganism in Food and
Water
เชือ้ จุลชีพที่มีบทบาทสาคัญในการก่อโรคและ
ปนเปื้อนในน้าและอาหาร เช่น เนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์ จาก
เนื้อสัตว์ น้านมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ปีก ไข่ อาหาร
ทะเล ผัก ผลไม้ อาหารกระป๋องและอาหารหมักดอง ปัจจัย
ที่มีต่อการเจริญ ของเชื้อจุล ชีพ การถนอมอาหารโดยวิ ธี
ต่างๆ ความปลอดภัยของอาหาร การประเมินความเสี่ยง
การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลชีพที่ปนเปื้อนในอาหารและน้า
โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐานของการตรวจวิ เ คราะห์ จุ ล ชี พ ที่
ปนเปื้ อ นในอาหารและน้ าในระดับ ประเทศและองค์ การ
อนามัยโลก
382475 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Forensic Science
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พิ สู จ น์
อาชญากรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทางการแพทย์
หลั ก การพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทางอาชญากรรม การเก็ บ
ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจจากสถานที่ เ กิ ด เหตุ วิ ธี ก ารตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การตรวจ
สารพิษ สารเสพติด โลหะหนัก ระดับยาในเลือด และการ
ตรวจอื่นๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น
การตรวจ อาวุธปืน โครงกระดูก มนุ ษย์ ลายพิมพ์นิ้ว มื อ
การสร้างแบบจาลองรูปร่างใบหน้า มานุษยวิทยา และกีฏ
วิทยา
401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์
การเจริญและพัฒนาการขัน้ พืน้ ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่
ระบบห่ อ หุ้ ม ร่ า งกาย และโครงร่ า งของร่ า งกาย ระบบ
กล้ า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบสื บ พั น ธุ์ ระบบ
ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก
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405213

พยาธิวิทยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนือ้ เยื่อรวมทั้ง
อวั ย วะต่ า งๆ ภายหลั ง ได้ รับ อั น ตรายและเกิ ด โรคทั่ ว ไป
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อการ
ทางานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรค
405313 พยาธิวิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Pathology
ศึกษาสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสภาพของ
เนื้อเยื่อที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังที่เนื้อเยื่อได้รับ
ความบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่างๆ การอักเสบ การหายของ
บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบ
ไหลเวี ย นและเกลื อ แร่ โรคเนื้อ งอก โรคภู มิ แ พ้ โรคอั น
เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการได้รับอาหาร
และวิตามิน
407312 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
ศึ ก ษาปรสิ ต ชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
พวกที่พบและทาให้เกิดโรคในเมืองไทยและทราบถึงรูปร่าง
ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การทาให้เกิดโรค อาการ
และอาการแสดงของโรค รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การ
ป้องกันควบคุม และการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากปรสิต
411222 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
เรียนรู้นิยามและหลักการของชีว เคมี ศึกษา
สมบั ติ แ ละความส าคั ญ บั ฟ เฟอร์ ศึ ก ษาชนิ ด โครงสร้ าง
และสมบัติของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไล
โปโปรตีน กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอิก
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การสร้ า ง
โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน รวมไปถึง
ศึ ก ษากลไกการควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน เรี ย นรู้
บทบาทของโภชนาการต่ อ การด ารงชี วิ ต ศึ ก ษาชี ว พลั ง งานศาสตร์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี เ มตาบอลิ ส ม์
รวมไปถึงความผิดปกติของเมตาบอลิสม์ ศึกษาชีวเคมีกับ

กลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน
ความดัน ฯลฯ และศึกษาชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Physiology
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ ในระบบต่า งๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย ตลอดจนการท างานร่ ว มกั น ของ
ระบบเหล่านีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ
421150 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
หลั ก การ แนวคิ ด ประวั ติ ข องวิ ช าชี พ ทั น ต
แพทย์ บทบาทและหน้ า ที่ ข องทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ล
สุขภาพช่องปาก ความสาคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ
421151
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลักการ แนวคิด การส่งเสริ มสุ ข ภาพ การ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา และการจัดทาโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
421250 การเจริ ญ เติ บ โตของศี ร ษะและใบหน้ า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย
รู ป แบบ โครงสร้ า งของการเจริ ญ ผลของยี น และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและ
ผิดปกติ
421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
การศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ

1100 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

421252

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รู ป ร่ า ง หน้ า ที่ ข องฟั นแท้ และฟั นน้านม การ
เรียกชื่อ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป ร่ า ง
ลั ก ษณะของฟั น และอวั ย วะปริ ทั น ต์ ความแตกต่ า งทาง
สัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟันน้านม รวมทั้งฝึกหัด
น าแบบจ าลองยึ ด ติ ด กั บ เครื่ อ งกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร
จาลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟัน
หน้าบนโดยใช้ข้ีผ้ึง และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและ
หลังล่างด้วยขี้ผงึ้ โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน
421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
1(1-0-2)
Occlusions I
การท าหน้ า ที่ ข องอวั ย วะของระบบการบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิด
ของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างของฟันและทิศ
ทางการเคลื่ อ นไหว ชนิ ด และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อจาลอง
ความสัมพันธ์ของขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร
421311
ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก ของอวั ย วะปริ ทั น ต์ การ
จ าแนกชนิ ด ของโรคปริ ทั น ต์ ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกาเนิดของโรคปริทันต์
ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการทาลายของกระดูกเบ้าฟัน
ลักษณะภาพรังสี ของโรคปริ ทันต์ โรคปริทันต์ชนิด ต่ า งๆ
และฝีปริทันต์
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุ ข ภาพ
ทั่วไปของผู้ป่ วย วิธีการตรวจร่ างกายทั่ว ไปโดยเน้ น การ
ตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลาคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง
และเยื่ อ เมื อ กในช่ อ งปาก การตรวจภายในช่ อ งปาก
โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง
ลั ก ษณะกายวิ ภ าคที่ พ บได้ ใ นช่ อ งปาก ลั ก ษณะ Normal
variation ที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจ

เนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึง
ต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
421313 พยาธิวิทยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral pathology
การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่ อง
ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตรายต่างๆ ที่
แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษาและ
การพยากรณ์ โ รคของรอยโรคที่ มี ภ าวะอั ก เสบของ
ขากรรไกร รอยโรคบริ เ วณรอบปลายรากฟั น การ
แพร่กระจายของการติด เชื้อ จากฟัน โรคถุงน้า และเนื้ อ
งอกของขากรรไกร เนื้ อ เยื่ อ อ่ อ นในช่ อ งปาก ใบหน้ า
ส่วนล่าง คอ และต่อมน้าลาย การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ
ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อ
ปรสิต
421314 ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสาคัญของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา
โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร
ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศิรษะ และ
ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิ
ต้ า นทานตั ว เอง และโรคในช่ อ งปาก พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ
เซลล์ พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ อณู พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ คลิ นิ ก
ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา
ของเนือ้ เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
421315 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยาของเนื้ อ เยื่ อ
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา ที่สัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิก ศัพท์ท่ีใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุล
พยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
421316 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ลักษณะทางกายวิ ภาค สรีระ สภาพจิตของ
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม
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ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการทางาน
ที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะการจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ สัม พั นธ์ กับ
ต าแหน่ ง และท่ า ทางของทั น ตบุ ค ลากรและผู้ ป่ ว ย วิ ธี
ป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน
421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของระบบการบดเคี้ ย ว
ความผิ ด ปกติ ข องการบดเคี้ ย ว ลั ก ษณะของโรค การ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทาเฝือกสบฟัน การใส่
เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการ
ตรวจ การบันทึกประวัติ การทาแบบจาลอง การใส่และ
การปรับเฝือกสบฟัน
421318 ปริทนั ตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีท่ีใช้ในทางปริ ทันต์
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางปริ ทั น ต์ การพยากรณ์ โ รคปริทันต์
การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา
ทางปริทันต์ในระยะต่าง โรคปริทันต์ท่ีสัมพันธ์กับโรคทาง
ระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม
อนามัยช่องปากของผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทาความสะอาด
ฟันชนิดต่างๆ การขูดหินน้าลายใต้เหงือก การเกลาราก
ฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์ การแก้ไขการ
กั ด สบเพื่ อ ผลการรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้ งต้น
421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0-3-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขู ด
หิ น น้ าลาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารขู ด หิ น น้ าลายเกลารากฟั น ใน
หุ่นจาลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ ฝึกใช้อุปกรณ์
ทาความสะอาดฟันชนิดต่างๆ
421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก
2(1-3-2)
Preclinical Practice
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารในคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติ
และตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณ

ชีพและการกู้ ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรั ง สี ใ น
ช่ อ งปาก การควบคุ ม ความชื้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
รวมถึงการสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ พ บได้ ใ นช่ อ งปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ ที่อาจพบได้
และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการ
การตรวจหาพยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ ล ะ
บริเวณ โดยวิธีตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจ
จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ท านายโรค การ
วางแผนการรั ก ษา รวมทั้ ง การขอค าปรึ ก ษา หรื อ ส่ งต่อ
ผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยที่โรค
ทางระบบ
421322 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิ ด รั ง สี เ อกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์
และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทัน
ตกรรม เทคนิคในการถ่ายภาพรังสี ในและนอกช่อ งปาก
ภาพชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การ
ควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิก
ทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตราย
ของรังสีต่อผู้ป่วย
421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Surgery
พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง
ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้าและแร่ธาตุ การ
ให้ ส ารน้ าทดแทน และการให้ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและ
ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการ
เย็บแผล
421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Surgery I
การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทาง
คลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งชี้และข้ อ
ห้ามสาหรับการถอนฟัน และผ่าฟันฝังและฟันคุด เครื่องมือ
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และหลักการของเครื่องมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค
การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การ
ผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซี่สุดท้าย หลักการรักษา
ฟันคุดหรือฟันฝังที่ไม่ใช่ฟันกรามซี่สุดท้าย ภาวะแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการถอนฟันและผ่าฟัน
421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2)
Pain and anxiety Control
สรี ร วิ ท ยาพื้ น ฐานของความเจ็ บ ปวด เภสั ช
วิ ท ยาพื้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ่ ง ลดการอั ก เสบ ยา
บรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท
ยานอนหลับ และยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวด
และความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้
ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับและยา
คลายกังวล ยาสงบประสาท การดมยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียม
ตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทัน ตก
รรมประดิ ษ ฐ์ หลั ก การและล าดั บ ขั้ น ตอนการรั ก ษาฟั น
เทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์ปาก ความสัมพันธ์
ของขากรรไกร และการบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร
หลั ก การของกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจาลองสาหรับฟันเทียมทัง้ ปาก
421332 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
การสร้างถาดพิ มพ์ เ ฉพาะบุ คคลบนชิ้ น หล่ อ
วินิจฉัย การสร้างฟันปลอดทัง้ ปากโดยใช้ชิน้ หล่อหลัก การ
สร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อหลัก การนา

ชิ้นหล่อติดตั้งบนฐานกลอุ ปกรณ์ ข ากรรไกรจาลอง การ
เรียงฟันหน้าบนและล่าง
421333 วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนาสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกาเนิดของ
โรคฟันผุ บทบาทของเชือ้ จุลินทรีย์ แผ่นคราบจุลินทรีย์และ
น้ าลายในการเกิ ด โรคฟั น ผุ ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และจุ ล
พยาธิวิทยา การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคฟันผุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรค
ฟันผุ
421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ
รอยโรคบริ เ วณคอฟั น ที่ มี ส าเหตุ อื่ น
ข้ อ ค านึ ง ทาง
ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจาแนกและการเรียกชื่อ
ส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ
บูรณะฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรีย ม
โพรงฟันเพื่อบูรณะด้ วยอมัลกั มและวัสดุท่ี มีสี เหมื อ นฟั น
การเตรียมโพรงฟันแบบยาก การกาจัดรอยผุในฟัน
421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน (Hand instruments)
และเครื่องกรอ (Rotary engine) ในการเตรียมและตกแต่ง
โพรงฟันสาหรับรองรับวัสดุ บู รณะฟัน ชนิดต่า งๆ ฝึกการ
ก าหนดขอบเขตและการกรอเตรี ย มโพรงฟั น ในรู ป แบบ
ต่ า งๆ ในฟั น หน้ าและฟั นหลัง เพื่ อ รองรั บ วั ส ดุ บู รณะฟัน
ถาวรชนิ ด อมั ล กั ม คอมโพสิ ต เรซิ น และกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกาจัดรอยผุ
421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่า ง
(รูปแบบ) และสีของซี่ฟันเทียม หลักการและเทคนิคการ
เรี ย งฟั น หน้ า และฟั น หลั ง การแต่ ง ขี้ ผ้ึ ง และเค้ า รู ป
ลอกเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผึง้ เป็นวัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบ
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ฟัน การใส่ฟันเทียม การบารุงรักษา และการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก
421337 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้การ
สมดุล การแต่งขี้ผ้ึงและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผ้ึ ง เป็ น วั ส ดุ ฐ านฟั น เที ย ม การสอบติ ด ตั้ ง ซ้ า การ
เลือกกรอแก้ ไ ขสบฟัน การขัดแต่งฟัน เทีย มทั้ง ปาก การ
เรียงฟันบนและล่างสาหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการ
ซ่อมฟันเทียมทัง้ ปาก
421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ศั พ ท์ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด
ถอดได้ การแบ่ ง ชนิ ด ของสั น เหงื อ ก ส่ ว นประกอบและ
หน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เครื่องเซอร์ เ วย์
และวิธกี ารใช้งาน
421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทาฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้
ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน การทาฟัน
เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ านอคริ ลิ ก แบบมี ต ะขอลวด
การซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้
421350 ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว
การศึ ก ษาครอบครั ว แฟ้ ม สุ ข ภาพครอบครั ว การตรวจ
สุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
สุ ข ภาพช่ อ งปาก และพฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
วางแผน และดาเนินการ

421352

ชีวสถิติพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทน าสู่ วิ ช าชี ว สถิ ติ แนะน าการเลื อ ก ชนิ ด
ของชีวสถิติท่ีสาคัญ เหมาะสมกับการนามาใช้ พร้อมทั้ง
เหตุผล แนะนาการเลือก ข้อมูล และชนิดของข้อมูลเพื่ อ
การวิเคราะห์ การคาดหวัง ของผลที่ จะได้รับ จากการใช้
ชีวสถิติ การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
421353 วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค
และโรคในช่ อ งปาก ดั ช นี อ นามั ย ดั ช นี สุ ข ภาพปาก การ
สารวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสุ ข ภาพช่ อ งปากกั บ โรคทางระบบ การประเมิ น
ความเสี่ยงของการ เกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรอง
โรค
421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้ า ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร และอวั ย วะอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พัฒนาการของการสบฟัน ตลอดจนสาเหตุและการจาแนก
การสบฟันที่ผดิ ปกติ
421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลักการและวิธีการทาศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ
การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรคบริ เ วณ
ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวนา
ให้ เ กิ ด เนื้ อ เยื่ อ ใหม่ การจั ด การภาวะความผิ ด ปกติ ข อง
เหงือกและเยื่อเมือก การทาศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ความสวยงาม การรั ก ษาคงสภาพอวั ย วะปริ ทั น ต์ การ
วางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผูป้ ่วยโรคปริ
ทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมีกลิ่น
ปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ปว่ ยเด็ก การยึดดามฟันที่
สู ญ เสี ย อวั ย วะปริ ทั น ต์ การรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ โ ดยใช้
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ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่
ในการรักษาโรคปริทันต์
421411
คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Pratice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผูป้ ว่ ยทัง้ การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ฝึกทักษะ
ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิ
จิ ตั ล และฟิ ล์ม การถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละเรี ย งฟิล์ม ทั้ ง ปากที่
ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้ เหมาะสม การควบคุ ม
การติดเชือ้ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า
421413 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรั ง สี
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ ป กติ ท างภาพรั ง สี ข องฟั น และ
โครงสร้างรอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการ
เจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟัน ผุ โรค
ของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้า และเนือ้ งอก
ในขากรรไกร ภาพรั ง สี ข องการได้ รับ อุ บั ติ เ หตุ ท่ี ฟั น และ
ใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในกระดู ก ขากรรไกร ลั ก ษณะทาง
ภาพรั ง สี ข องรอยโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต่ อ มน้ าลาย ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยก
โรค และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปาก
ที่พบในผูป้ ว่ ยที่ได้รับรังสีรักษา
421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
1(1-0-2)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศั ล ยกรรมช่ อ งปากก่ อ นใส่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าง
ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การวินิจฉัยสาเหตุ

และการรักษา และจัดการอาการติดเชื้อบริเวณช่องปาก
อันเนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการป่วยที่บาดเจ็บที่
ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ บ ริ เ วณช่ อ งปาก กระดู ก ขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่
การดูแลผูป้ ว่ ยในระบบโรงพยาบาล
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซั ก ประวั ติ และตรวจเพื่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและ
เป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
421416 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะ
ทางคลินิก และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกาเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทาง
คลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิยาของโรคของเยื่อเมือกช่อง
ปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการ
รอยโรคของเยื่อเมือก ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก ท าการตรวจ ซั ก
ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย ตรวจทางคลิ นิ ก ในช่ อ งปาก ตรวจทาง
ภาพรั ง สี ให้ ก ารวางแผนการรั ก ษาเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป่ ว ย
อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
รักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ทา
การบันทึกประวัติ อาการ ที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการ
ตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา เขียน
บันทึกเพื่อ ส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจา
เป็นได้อย่างเหมาะสม
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421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
general Internal Medicine
ความรู้ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ดี ีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
ใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
เตรียมฟันหลักสาหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และ
ชนิดครอบด้วยโลหะบางส่วน การทาพอนติกชนิดริดจ์แลป
การท าตั ว เชื่ อ มต่ อ ชนิ ด ติ ด แน่ น การท าถาดพิ ม พ์ ป าก
ชั่วคราว
421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งเหมาะสมในการท า
สะพานฟั น สามหน่ ว ยในฟั น หลั ง บนฟั น จ าลอง การท า
ครอบและสะพานฟัน ชั่ วคราวด้ว ยอะคริ ลิก โดยวิธี ทาใน
ปากและนอกปากบนฟันจาลองที่เตรียมไว้แล้ว
421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด
การทาครอบอะคริลิก และครอบ พอร์ซเลนที่มีโครงสร้าง
เป็นโลหะ การทาพอนติกชนิดริดจ์แลป การทาตัวเชื่อมต่อ
ชนิ ด ติ ด แน่ น การท าครอบและสะพานฟั น ชั่ ว คราวด้ ว ย
อะคริลิกโดยใช้แบบจาลองที่ เตรียมฟันหลั กไว้ เ รียบร้ อ ย
แล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ และการทาฟันเดื อย
ในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว
421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท าครอบพอร์ ซ เลนที่ มี โ ครงเป็ น
โลหะ การทาครอบและสะพานฟันชั่วคราว การทาพอนติ
กชนิดริดจ์แลป การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การเตรียม

ฟันหน้าบนฟันธรรมชาติ และการทาฟันเดือยในฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสั มผัส เมทริกซ์และเวดจ์
วั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด ชั่ ว คราวและวั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น
อั น ตรายเนื้ อ เยื่ อ โพรงประสาทฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า ง
ระหว่ า งฟั น การกั น ความชื้ น ภายในช่ อ งปาก ปั ญ หา
ภายหลั ง การบู ร ณะฟั น การฟอกสี ฟั น การบ าบั ด รั ก ษา
อาการเสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์
การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจพยาธิสภาพของ
ฟันรวมทั้งการวางแผนการรักษา
421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึ ก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัส ดุสี
เหมือนฟัน
421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
ฝึ ก การบู ร ณะโพรงฟั น แบบต่ า งๆ ด้ ว ยวั ส ดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บู ร ณะที่ มี สี เ หมื อ นฟั น
ธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ในฟั น หน้ า และฟั น หลั ง ที่ ก รอเตรี ย มโพรงฟั น ไว้ ฝึ ก การ
ป้องกันโพรงประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะ
ฟันแบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้าลาย
421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้ เยื่อในโพรง
ฟัน ขัน้ ตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟัน เครื่องมือและการทาให้ปราศจากเชื้อ
การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟั น และเนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น หลั ก การและวิ ธี ก าร
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
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421438

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี่ ต่ า ง ๆ
ตั้งแต่ข้ึนตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาว
ทางาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน
การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน
421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทาฟันเทียมบางส่วน
ชนิ ด ถอดได้ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การท าฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุท่ีใช้ในการทาฟันเทียมบางส่วน
ชนิดถอดได้
421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory II
การวิเคราะห์ชนิ้ หล่อด้วยเครื่องเซอร์เวย์ การ
เขียนแบบฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอ
ปรั บ แต่ ง ฟั น การก าจั ด บริ เ วณส่ ว นป่ อ งบนฟั น หลั ก ที่ไม่
ต้องการ การกรอสร้างพื้นที่คอดที่ต้องการสาหรับปลาย
ตะขอ การวางแบบขี้ผ้ึงตามลัก ษณะโครงสร้ างฟัน เที ย ม
ส่วนโครงโลหะบนชิน้ หล่อ
421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory I
วิเคราะห์แบบจาลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกปฎิบัติการทาเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
421451 วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
รูปแบบและประเภทของการวิ จัยทางทั น ตก
รรม ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวางแผนการวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้
สถิ ติ ท่ี เ หมาะสม การอภิ ป รายผลการวิ จั ย รู ป แบบการ
นาเสนอผลการวิจัย

421452

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิช าชี พ
สาขาวิ ชาทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย การ
วางแผนและดาเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว
การศึกษาโรคและปั จ จัยที่ เ กี่ยวข้อ ง การเยี่ยมบ้าน การ
วางแผนการรักษาและการดูแลครอบครัว นาเสนอข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
บทนาสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก การจาแนกอาการ
ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก, หลักการวินิจฉัยและการ
จั ด การความเจ็ บ ปวดบริ เ วณใบหน้ า และช่ อ งป าก
ความสั ม พั น ธ์ ข องทั น ตกรรมบดเคี้ ย วกั บ งานทั นตกรรม
สาขาอื่น
421511
คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิ บั ติ ก ารในผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
ระบบการบดเคี้ ย ว การท าแบบจ าลอง การให้ ก าร
บาบัดรักษา และการติดตามผลการรักษา
421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีความรุนแรงระดับ
ต้นและระดับกลาง
421513 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ ป่ ว ยทั้ ง การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกช่ อ งปาก การ
ถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้าลาย
กระดูกขากรรไกร และกระดูก กะโหลกศี ร ษะ การเขี ย น
รายงานภาพรั ง สี ข องผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปและผู้ ป่ ว ยที่ มี ร อยโรค
และการนาเสนอรายงานผูป้ ว่ ยที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
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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
ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือ
สัมพันธ์กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน
ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ
ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อ มน้าลาย เนื้องอกของ
เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติด
เชือ้ ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติ
ที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ
ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้า เนือ้ งอกชนิดต่าง ๆ โรคทาง
เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก
โรคติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของแผลใน
ช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้าเหลือง
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
ทาศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม เป็นผู้ช่วย
ในงานศัลยกรรมช่องปาก
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0)
qClinical Practice in Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่ มี
รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ
แสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้า
และช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซั ก
ประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผูป้ ว่ ย

421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึ ก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่าง ๆ
บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุท่มี ีสีเหมือนฟัน
421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อ เยื่อในฟันและเนื้ อ เยื่ อ
รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค การวางแผนการ
รักษา และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือ
สองคลองราก
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบาบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พืน้ ฐาน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการทาครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการรั ก ษาคลองรากฟั น การ
รั ก ษาคลองรากฟั น ซ้ า การผ่ า ตั ด ปลายรากฟั น ความ
เจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบาบัด
ฉุกเฉิน หลักการและวิธกี ารรักษาคลองรากฟันในฟันหลาย
ราก โรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริ
ทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟัน
ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้ ว ย
หุ่ น จ าลองแบบฟั น และภาพถ่ า ยรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ข องกะโหลก
ศี ร ษะด้ า นข้ า ง การแก้ ไ ขการสบฟั น ที่ ผิ ด ปกติ ใ นระยะ
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เริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้
421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ
ตรวจให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และให้ ก ารบ าบั ด รั ก ษา โดยใช้
เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสาหรับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย
421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน
โดยศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรี ย น
สารวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
วางแผนโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
โครงการ รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงาน
421553 จรรยาบรรณและนิ ติ ทั น ตวิ ท ยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์
แล ะทั น ต แพทย์ หลั ก กฎหมาย พื้ น ฐาน นิ ติ ทั น ต
วิ ท ยาศาสตร์ บทบาทของทั น ตแพทย์ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม และกรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทั น ตสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
บทบาทของทันตแพทย์ในการดาเนินงานทันตสาธารณสุข
การบริหารราชการสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากร
ทางทันตสาธารณสุข
421555 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้

เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย
การวางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่
แผ่นยางกันน้าลาย การบูรณฟันน้านม
421556 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก ใน
การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การรักษาทางทันตก
รรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตก
รรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่
ในขอบเขตที่ ส ามารท าการรั ก ษาทางทั น ตกรรมที่ เ ด็ ก
สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อมทั้งมีการฝึก
ปฏิ บั ติ ใ นแบบจ าลอง ในการท าครอบฟั น เหล็ ก ไร้ ส นิ ม
เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยางกันน้าลาย พัลโมโตมี พัล
เพคโตมี การบูรณะฟันน้านมด้านประชิดฟัน และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
421557 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5)
English for Dentist I
ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ จความส าคั ญ
จากบทความและต าราด้ า นทั น ตแพทยศาสตร์ และฝึ ก
ทักษะในการฟังบรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้าน
ทันตแพทย์
421558 ปฎิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
วิเคราะห์แบบจาลองการสบฟันผิดปกติ การ
ทาเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆที่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย
421559 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้านม และฟันแท้ท่ีเพิ่งขึ้น
ในช่ อ งปาก โรคปริ ทั น ต์ ใ นเด็ ก การใส่ เ ครื่ อ งกั น ที่ การ
รักษาทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มี
ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสาหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่ อ การ
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รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery II
ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดฟันฝังที่งา่ ย ศัลยกรรมก่อนงาน ทันตกรรมประดิษฐ์
และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลภายใต้การดมยาสลบ
421611
ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่อง
ปากให้เหมาะสมกั บ การใส่ฟัน เทีย ม ซึ่งประกอบไปด้ ว ย
การประเมิน การวินิจฉัยและการทาศัลยกรรมก่อนการใส่
ฟันเทียม ได้แก่ การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และการ
เพิ่มความสูงของตัวฟัน
421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้าน
กายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสน
ช่ อ งปาก การดู แ ลรั ก ษาทางทั นตกรรม การบู ร ณะซ่ อ ม
ส่ ว นของฟั น และฟื้ น ฟู ส ภาพของอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ผูส้ ูงอายุ
421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบ าบั ด ภาวะฉุ ก เฉิ นทางทันตก
รรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินิจฉัย ประเมิน
และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก
และส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ทั น ต์ กระดู ก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับ
ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ไ ด้
อย่างเหมาะสม

421614

การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู้ ป่ ว ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุด
ตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการผูป้ ว่ ยที่มีภาวะฉุกเฉิน
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 วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบาบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการทาครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Comtemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของ
การยึดติด ปัญหาที่พบเมื่อทาการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟั น ที่
สู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษาอาการเสี ย วฟั น บทน า
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทัน
ตกรรมหัตถการ

1110 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผูป้ ว่ ยที่มีการกัดสบผิดปกติมากของ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง
ผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึงการแก้ไขการกัดสบของ
ฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิดไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถ
ของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ ถึง ความผิ ด ปกติ
ของอวัยวะส่วนหัว ที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจั ด ฟั น
ต้ อ งการได้ ในส่ ว นของนั ก ศึก ษาต้อ งสามารถพิเ คราะห์
ผู้ ป่ ว ยตามขั้ น ตอนการตรวจรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งจั ด ฟันใน
คลินิกได้จริง
421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ชุมชน และจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ
421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และ
ทั น ตกรรมในโรงพยาบาลเพื่ อ ใช้ ใ นการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยใน
ลักษณะองค์รวม เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก
การป้องกันโรค และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว
และเพื่อนาไปสู่การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นกลางแล ะส่ ว น ภู มิ ภ าคได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
421653 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ กใน
ระดั บ งานที่ ง่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจวิ นิ จ ฉั ย วาง
แผนการรักษา การบูรณะฟัน การทาครอบฟันเหล็กไร้สนิม
การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้านม การใส่เครื่องมือกันที่ การ
ถอนฟั น การรั ก ษาโรคเหงื อ กอั ก เสบ การบ าบั ด ฉุ ก เฉิน
การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทัน
ตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการ
ทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทาง

ระบบ หรื อ เด็ ก ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลพิ เ ศษ และมี ก าร
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของ
งานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่ระบบและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรากเทียม ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้ อนที่
อาจเกิ ด จากการใส่ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ทาศัลยกรรมรากเทียมในแบบจาลองฟัน
421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล แบบองค์ ร วม
ดูแลสุขภาพทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับ ทันตสุขภาพ ศึกษา
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ ต่ า งๆ ใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือ ง
และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าที่ของทันตแพทย์
ที่ต้องทางานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์
ทุกสาขาได้
421656 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5)
English for Dentist II
รายวิชาบังคับก่อน : 421557 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
ทันตแพทย์ 1
Prerequisite
: 421557 English for Dentist I
ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม และการฝึกการ
อ่านเพื่อวิเคราะห์
421657 ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry II
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการประเมิ น ผลการรั ก ษา การสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ให้ ค รอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลตนเองอย่ าง
ยั่งยืน

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 | 1111

421658

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว
421659 วิจัยทางทันตกรรม 2
3(0-6-3)
Research for Dentistry II
ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา เขี ย นโครงการวิ จั ย อาจเป็ น วิ จั ย พื้ น ฐาน วิ จั ย
คลินิก วิจัยชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การ
ประเมิ น ผล เขี ย นรายงาน และเสนอผลงานวิ จั ย ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยสืบเนื่อง

